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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 06/20 Godkjenning av protokoll fra møte 15.januar 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00027-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møte 15.januar 2020 godkjennes. 

Vedlegg: 
Protokoll Vestby KU 150120 

SAKSUTREDNING: 

Utkast til protokoll fra forrige møte ble sendt ut 16.januar 2020. 

Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 28.01.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 
 
Møtetid: 15.01.2020 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Marita Kristiansen (MDG) leder, Yngve Haugstvedt (H) nestleder, Inger Heidi 
Francker (Ap), John Arne Kjenn (Sp), Lars Ivar Dahl (Bygdl.) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
ingen 
 
Fra Deloitte AS møtte: 
ingen 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 20.01.2020 
 
 
 

Marita Kristiansen/s./  Yngve Haugstvedt/s./ 
Leder  nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

1/20 19/00171-2 Godkjenning av protokoll fra møte 4.desember 2019 3 

2/20 19/00132-3 Kontrollutvalgets planarbeid 4 

3/20 19/00167-2 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 5 

4/20 19/00166-2 Plan for eierskapskontroll - Bestilling 6 

5/20 20/00015-1 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Vestby KU-1/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 4.desember 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møtet 4.desember 2019 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 15.01.2020: 
Leder innledet. 
 
Under sak 33/19 ble det fremmet følgende endring av ordlyd: 
 
John Arne Kjenn strykes og erstattes med Det ble fremmet følgende omforente 
tilleggsforslag: 
 
Revisjonens anbefaling kulepunkt 1 med endret ordlyd:  
 
«Kommunen bør vurdere å utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk som omtaler 
hvordan kommunen skal samhandle med frivillig sektor, inkludert på integreringsområdet.» 

 
 
Votering: 
Protokollen ble endret i samsvar med endringsforslaget. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 15.01.2020: 
 
Protokollen fra møtet 4.desember 2019 godkjennes. 
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Vestby KU-2/20 
Kontrollutvalgets planarbeid 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 15.01.2020: 
Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 15.01.2020: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Vestby KU-3/20 
Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes 
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av 
saksframlegget.  
 
Alternativ 1  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.  
 
Alternativ 2  
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 15.01.2020: 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Sekretær forlot møtet under behandlingen av saken. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby 

kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper utført av Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

2. På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget innen 1.juni 2020. 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 15.01.2020: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby 

kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper utføres av Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

2. På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget innen 1.juni 2020. 
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Vestby KU-4/20 
Plan for eierskapskontroll - Bestilling 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes 
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som 
fremkommer av saksframlegget.  
 
Alternativ 1  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS.  
 
Alternativ 2  
Kontrollutvalget vedtar å konkurranseutsette utarbeidelsen av risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 15.01.2020: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby 

kommunes sitt eierskap utført av Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS).  

2. På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for 
eierskapskontroll for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget innen 1.juni 2020. 
 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 15.01.2020: 
 
1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby 

kommunes sitt eierskap utført av Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS).  

2. På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for 
eierskapskontroll for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget innen 1.juni 2020. 
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Vestby KU-5/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes behandling 15.01.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS):  
 
RS 01/20 Deltakelse i Viken kontrollutvalgsekretariat IKS,   

saksprotokoll KST sak 112/19  
RS 02/20 Vestby kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget,  

saksprotokoll KST sak 113/19  
 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 01/20 Aktivitetsplan pr 04.12.19  

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Vestby kommunes vedtak 15.01.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Forsøpling langs strendene i Vestby, tilrettelegging for strandrydding 
Yngve Haugstvedt tok opp saken og delte ut notat. 
 
Leder ønsket at henvendelsen også skulle omfatte tilgang til strandsonen. 
 
På bakgrunn av diskusjonen i utvalget, vil notatet bli omskrevet og oversendt som 
henvendelse til rådmann.   
 
 
Møtet hevet kl. 20:21 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 07/20 Orientering om kommunens varslingsrutiner 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00026-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling), KS Veileder varsling og ytringsfrihet 
sept2017 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget behandlet 04.12.19 under Eventuelt følgende: 

Kommunens rutiner og praksis for håndtering av varslersaker 
Leder tok opp saken og orienterte.  

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann til utvalgets møte 5.februar 2020. 

VURDERING 
Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A trådte i kraft 1. januar 2020. 
KS anbefaler at varslingsrutiner og annen informasjon om varsling oppdateres i tråd 
med de nye bestemmelsene. 

Nedenfor omtales kort de viktigste endringene: 

 Hensynet til godt ytringsklima er inntatt i formålsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 1-1
bokstav c).

 Loven presiserer og eksemplifiserer hva som ligger i begrepet "kritikkverdig forhold", jf. §
2A-1. Det presiseres i lovteksten at ytringer som kun gjelder arbeidstakers eget
arbeidsforhold ikke regnes som varsling med mindre forholdet er kritikkverdig.

 Det skjønnsmessige begrepet "forsvarlig fremgangsmåte" er fjernet fra lovbestemmelsen,
mens innholdet fremgår i lovteksten, jf. § 2A-2. Lovgiver har derfor erstattet begrepet
med en forklaring om hva som menes med forsvarlig fremgangsmåte, henholdsvis ved
intern varsling i virksomheten, ved varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige
myndigheter og ved varsling til media eller offentligheten for øvrig. Dette innebærer at
varslingen er forsvarlig dersom arbeidstaker har fulgt "kjørereglene" i loven.

 Innholdet i forbudet mot gjengjeldelse lovfestes, jf. § 2A-4.

 Arbeidsgivers aktivitetsplikt i varslingssaker reguleres i § 2A-3. Arbeidsgiver pålegges her
blant annet en undersøkelsesplikt ved mottak av et varsel, dvs. at arbeidsgiver skal
sørge for at varselet innen rimelig tid blir undersøkt. Arbeidsgiver skal også påse at
arbeidstakerens arbeidsmiljø (fortsatt) er forsvarlig, også under en varslingsprosess.

 Det er innført objektivt ansvar for økonomisk tap som følge av gjengjeldelse, dvs. at
skyldkravet nå er likt for krav om oppreisning og erstatning for økonomisk tap, jf. § 2A-5.

 Det er innført et krav om arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og
oppfølging av varselet fremgår av rutinene, jf. § 2A-6.
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 Det vurderes innført et lavterskeltilbud for saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet. 
Departementet vurderer å bygge på allerede etablerte nemndsordninger, der for 
eksempel Tvisteløsningsnemnda eller Diskrimineringsnemnda får kompetanse til å 
avgjøre saker om erstatning og oppreisning etter gjengjeldelse. Dette vil kreve lovendring 
og vil bli gjenstand for ny høring. 

 
 
Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 24.01.2020, bekreftet at kontrollutvalget vil få en 
orientering om kommunens varslingsrutiner i møtet. 
 
 
Ås, 28.01.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/lov/2019-06-21-24 

 

 

NORSK LOVTIDEND  
Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. 

Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. 

 

 

Kunngjort 21. juni 2019 kl. 17.35 PDF-versjon 21. juni 2019 

 

 

21.06.2019 nr. 24 
 

 

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) 
 

Prop.74 L (2018–2019), Innst.315 L (2018–2019), Lovvedtak 70 (2018–2019). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 

5. og 11. juni 2019. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. 
 

Endringer i følgende lov: 

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 

 
 

I 

I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. gjøres følgende endringer: 
 

§ 1-1 bokstav c skal lyde: 

c) å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten, 

 
 

Gjeldende bokstav c til e blir bokstav d til ny bokstav f. 
 

§ 1-6 første ledd skal lyde: 

(1) Følgende personer anses som arbeidstakere etter lovens regler om varsling og helse, miljø og sikkerhet 

når de utfører arbeid i virksomhet som går inn under loven:  

a) elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål, 
 

b) vernepliktige, 
 

c) sivile tjenestepliktige og tjenestepliktige i sivilforsvaret, 
 

d) innsatte i kriminalomsorgens anstalter, 
 

e) pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjoner o.l., 
 

f) personer som i opplæringsøyemed eller i forbindelse med arbeidsrettede tiltak utplasseres i virksomheter 

uten å være arbeidstakere, 
 

g) personer som uten å være arbeidstakere deltar i arbeidsmarkedstiltak. 
 

Lovens regler om varsling gjelder likevel ikke for personer som nevnt i bokstav d. Departementet kan i 

forskrift fastsette unntak fra bestemmelsen i første punktum. 
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For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/lov/2019-06-21-24 

Kapittel 2 A med §§ 2 A-1 til 2 A-4 og nye §§ 2 A-5 til 2 A-7 skal lyde: 

 

 

Kapittel 2 A Varsling 

 

§ 2 A-1. Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid 

arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. 

(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer 

i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som 

kan innebære 

a) fare for liv eller helse 
 

b) fare for klima eller miljø 
 

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 
 

d) myndighetsmisbruk 
 

e) uforsvarlig arbeidsmiljø 
 

f) brudd på personopplysningssikkerheten. 
 

(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter 

kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd. 

 

§ 2 A-2. Fremgangsmåte ved varsling 

(1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt 

a) til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver 
 

b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling 
 

c) i samsvar med varslingsplikt 
 

d) via verneombud, tillitsvalgt eller advokat. 
 

(2) Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig 

myndighet. 

(3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig dersom 

a) arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet, 
 

b) varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og 
 

c) arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være 

hensiktsmessig. 
 

(4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2. 

 

§ 2 A-3. Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling 

(1) Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet 

innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. 

(2) Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er 

nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse. 
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For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/lov/2019-06-21-24 

§ 2 A-4. Forbud mot gjengjeldelse 

(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med §§ 2 A-1 og 2 A-2, er forbudt. Overfor 

innleide arbeidstakere gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. 

(2) Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en 

reaksjon på at arbeidstaker har varslet, for eksempel 

a) trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden 
 

b) advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering 
 

c) suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff. 
 

(3) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å 

varsle vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. 

(4) Dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted 

gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldelse. 

 

§ 2 A-5. Oppreisning og erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse 

(1) Arbeidstaker kan ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse kreve oppreisning og erstatning uten hensyn 

til arbeidsgivers eller innleiers skyld. 

(2) Oppreisningen skal fastsettes til det som er rimelig ut fra partenes forhold, gjengjeldelsens art og 

alvorlighetsgrad og omstendighetene for øvrig. Erstatningen skal dekke økonomisk tap som følge av 

gjengjeldelsen. 

 

§ 2 A-6. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling 

(1) Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, plikter å ha rutiner for intern varsling. 

Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det.  

(2) Rutinene skal utarbeides i tilknytning til virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

(3) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle. 

(4) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde 

a) en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 
 

b) fremgangsmåte for varsling 
 

c) fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling. 
 

(5) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten. 

 

§ 2 A-7. Taushetsplikt ved ekstern varsling til offentlig myndighet 

(1) Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar et eksternt varsel om kritikkverdige 

forhold, plikter enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet, å hindre at andre får 

kjennskap til arbeidstakers navn eller andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker. 

(2) Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. Forvaltningsloven §§ 13 til 

13 e gjelder ellers tilsvarende. 
 

§ 18-6 første ledd skal lyde: 

(1) Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendig for gjennomføringen 

av bestemmelsene i og i medhold av § 1-7, kapittel 2, § 2 A-6, kapittel 3 til kapittel 11, samt §§ 14-1 a, 

14-5 til 14-8, § 14-9 andre ledd bokstav f andre punktum og andre ledd siste punktum, § 14-12 andre ledd 
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For ev. rettelser se nederst i den elektroniske versjonen: https://lovdata.no/LTI/lov/2019-06-21-24 

andre punktum, § 14-12 tredje ledd, § 14-15 femte ledd, og §§ 15-2 og 15-15. Dette gjelder likevel ikke §§ 

10-2 andre til fjerde ledd og 10-6 tiende ledd. 

 

 

II 

Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. 
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Kommuner og fylkeskommuner* forvalter fellesskapets ressurser og løser 
viktige samfunnsoppdrag. Åpenhet er med på å sikre at de løser oppdraget 
til det beste for innbyggerne. Det er også en forutsetning for å avdekke og 
rette opp feil. 

Et velfungerende demokrati er avhengig av en åpen og opplyst debatt. An- 
satte med kunnskap og innsikt om fagområder og tjenester er viktige aktører  
i det offentlige ordskiftet. Det er derfor viktig at kommuner og fylkeskommuner 
gjør det trygt å ytre seg kritisk om forhold i egen virksomhet. 

Varsling er en spesiell form for ytring som handler om kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen. Kommunene skal ha rutiner for varsling. Rutinene skal inne-
holde en oppfordring til ansatte om å si fra om kritikkverdige forhold og legge 
til rette for at det er trygt å varsle. Slik vil eventuelle kritikkverdige forhold raskt 
kunne avdekkes og stoppes. Ledere på alle nivåer har et stort ansvar for å 
legge til rette for et ytringsklima. 

En god ytringskultur og gode rutiner rundt varsling er viktig for lokaldemo-
kratiet. Det er også med på å sikre gode tjenester, et godt arbeidsmiljø og 
god samhandling mellom ledere og medarbeidere. 

Ytringsfrihet og varsling får stor oppmerksomhet i kommuner og fylkes- 
kommuner. Sivilombudsmannen har uttrykt et behov for å styrke kommunalt 
ansattes ytringsfrihet i praksis. Kommunalministeren har oppfordret fylkes- 
kommuner og kommuner til å arbeide med å sikre ytringsfriheten og  
Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser  
om varsling.

Veilederen ble første gang utgitt i 2007. Dette er en revidert og utvidet ver-
sjon. KS håper den vil være nyttig i arbeidet med å utvikle åpne kommuner.

Lasse Hansen
Adm. direktør

Tor Arne Gangsø
Områdedirektør Arbeidsliv

Forord

*I det følgende benyttes kommune eller kommunesektoren som ensbetydende med både kommuner og fylkeskommuner.
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01Ytringsfrihet

1.1 EN ÅPEN KOMMUNE

Kommunen bør være en åpen organisasjon som kjenne- 
tegnes av en god ytringskultur med stor takhøyde for at de 
ansatte deltar i det offentlige ordskiftet. 

Ansatte bør ha spillerom til å ytre seg, også kritisk, om forhold 
i virksomheten. De besitter viktig kunnskap som kan ha stor 
allmenn interesse. Tilgang til en informert offentlig debatt er en  
forutsetning for et velfungerende demokrati. Det vil normalt og- 
så være mindre behov for å varsle eksternt i en åpen kommune.

Ledelsen har det overordnede ansvaret for å sikre og tilrette-
legge for gode ytringsbetingelser på arbeidsplassen. Særlig 
øverste leders holdning til åpenhet er avgjørende. Det er av 
stor betydning at ledere på alle nivåer praktiserer åpenhet 
og møter kritikk og uenighet på en konstruktiv måte. Det må 
legges til rette for at kritikk og uenighet kommer frem, både 
i formelle og uformelle fora. Selv om det uttrykkes ønske om 
åpenhet, er det reaksjoner og handlinger over tid som er det 
viktigste for ansatte. Dersom ansatte opplever å bli møtt med 
uvilje dersom det fremmes kritikk og uenighet, vil dette kunne 
påvirke opplevelsen av ytringsbetingelsene på en negativ måte. 

Også tillitsvalgte, verneombud og ansatte har en medvirknings- 
plikt til å skape et arbeidsmiljø hvor kritikk tas opp på en for- 
svarlig måte. 

Opplevelsen av hvilke ytringsbetingelser som finnes på arbeids-
plassen vil kunne variere. Individuelle forhold hos den enkelte 

og objektive forhold, som stilling i organisasjonen eller tilknyt-
ning til arbeidsplassen, vil påvirke opplevelsen til den enkelte. 
Det er viktig at ledelsen er seg dette bevisst. 

Ledere synes å oppleve ytringsbetingelsene som bedre enn 
øvrige ansatte. Menn synes å oppleve ytringsbetingelsene  
som bedre enn kvinner, og fast ansatte som bedre enn 
midlertidige. Dersom det nettopp har skjedd nedbemanning 
på arbeidsplassen, synes det også å påvirke opplevelsen av 
ytringsbetingelsene på en negativ måte. Det er viktig at de 
skrevne og uskrevne normene sikrer en kultur som gir trygg-
het for alle arbeidstakere om at det er rom for å diskutere  
arbeidsrelaterte utfordringer og fremme sine synspunkter, 
uavhengig av stilling eller tilknytning til arbeidsplassen. 

Gode varslingsrutiner er viktig for å sikre gode ytrings- 
betingelser. Arbeidstakere i kommuner med varslingsrutiner 
vurderer ytringsbetingelsene som bedre enn arbeidstakere 
som svarer at kommunen mangler slike rutiner. Det er viktig  
at rutinene er kjent av alle ansatte. 

«Tilgang til en informert offentlig debatt 
er viktig for et velfungerende demo- 
krati. Ansatte vil kunne ha spesiell  
kompetanse, innsikt og erfaring knytt- 
et til arbeidsforholdet. Det vil ofte være  
nettopp i egenskap av å ha første-
hånds- kjennskap til området, at den 
ansattes ytringer har betydning i den 
offentlige debatten.»
 

Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB 2014-379

REFLEKSJON: 
Hva kan påvirke opplevelsen av  
ytringsbetingelsene hos dere? 
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FORSKNING VISER FØLGENDE HOVEDFUNN:
 
• En av fire svarer at de risikerer å bli møtt med uvilje fra leder dersom 

de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben. 

• Rundt halvparten av ledere og medarbeidere som svarte mener også 
at det er uakseptabelt å benytte media til å kritisere kommunen de 
jobber i.

• Rundt fire av ti mener at deres muligheter til å omtale alvorlige kritikk-
verdige forhold på arbeidsplassen offentlig, begrenses av deres over-
ordnede.

• En ganske stor andel varslinger gjelder psykososiale arbeidsmiljøpro-
blemer som ofte kjennetegnes av subjektivitet og ulike oppfatninger. 

• En stor andel varslinger gjelder ledelse som er ødeleggende  
for arbeidsmiljøet.

• Arbeidstakere med høyere utdannelse varsler mindre enn de med 
lavere utdannelse, og kvinner varsler mer enn menn.

• Rundt én av fem har vært vitne til kritikkverdige forhold som burde 
vært stoppet, og fire av ti av disse varsler ikke, blant annet fordi de  
tror ubehagelighetene ville blitt for store.

Fafo 2017:4 Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

EN ORGANISASJON MED GOD YTRINGSKULTUR KJENNETEGNES VED AT:

• Ledere praktiserer åpenhet

• Ledere møter kritikk og uenighet på en konstruktiv måte

• Det legges til rette for dialog og diskusjoner på både formelle og uformelle arenaer 

• Kritikkverdige forhold avdekkes og håndteres

• Varslere utsettes ikke for gjengjeldelse

1.2 YTRINGSFRIHET

Den alminnelige ytringsfriheten verner den enkelte borgers 
frihet til å bestemme hva han eller hun ønsker å ytre seg om, 
uavhengig av innhold, tid, form og medium. En kronikk, SMS, 
tegning, eller til og med det å trykke «liker» på Facebook, vil 
normalt være en ytring. Den alminnelige ytringsfrihet er nedfelt 
i Grunnloven § 100 og i den Europeiske menneskerettighets-
konvensjonen (EMK). Vernet strekker seg langt og det skal 
mye til for at ytringsfriheten begrenses.

Ytringsfrihetens kjerne er å verne om ytringer i det offentlige 
ordskiftet, selv om synspunktene skulle avvike fra det mange 
andre mener er sosialt akseptabelt. Også politisk ekstreme 
synspunkter er i utgangspunktet vernet. Grensen for disse 
trekkes iallfall mot hatefulle ytringer eller oppfordring til å utføre 
straffbare handlinger. Begrensninger av ytringsfriheten kan 
også følge av taushetsplikten og lojalitetsplikten i arbeidsfor-
holdet. Her fokuserer vi på grensene som følger av lojalitets-
plikten i arbeidsforholdet. 

1.3 ANSATTES YTRINGSFRIHET

Ansattes ytringsfrihet er del av den alminnelige ytringsfrihet 
som beskyttes av Grunnloven § 100.

Et ansettelsesforhold reiser imidlertid spørsmål om ytrings-
frihet fordi arbeidsgiver har krav på lojalitet fra sine ansatte. 
For å overholde sin lojalitetsplikt, kan den ansatte være nødt 
til å avstå fra enkelte ytringer. Ansattes rett til å ytre seg i det 

offentlige rom strekker seg likevel langt. Det er viktig å belyse 
grensene for ytringsfriheten, selv om dette i praksis kan være 
krevende. Det lar seg ikke gjøre å trekke opp en generell 
grense; det må vurderes konkret. 

Arbeidsgiver bestemmer i kraft av styringsretten hvem som 
uttaler seg på vegne av kommunen og på hvilken måte det 
skal skje. 

Arbeidstaker kan normalt uttale seg på egne vegne, også om 
forhold som angår arbeidsplassen eller eget arbeidsområde. 
Det er i praksis her de vanskelige vurderingene oppstår. 

En kommune vil for eksempel måtte tåle at en kommuneansatt  
lærer uttaler seg kritisk om kommunens eldreomsorg eller at 
en rektor kritiserer et vedtak om nedleggelse av skolen hun 
arbeider ved. Arbeidsgiver bør normalt bruke motinnlegg og 
korrigerende ytringer i stedet for arbeidsrettslige tiltak i møte 
med uenighet og kritikk. Kommunens ledelse må vurdere 
om det er nødvendig å imøtegå kritikken dersom denne er 
uberettiget. Dette vil kunne ha betydning for kommunens 
omdømme eller tiliten til kommunens myndighetsutøvelse. 

Varsling er en spesiell form for ytring om kritikkverdige forhold 
på arbeidsplassen. Selv om varslingen kan skade arbeids-
givers legitime interesser, er varsler vernet mot gjengjeldelse 
dersom varslingen er forsvarlig. 
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For noen stillinger kan muligheten til å uttale seg offentlig på 
egne vegne begrenses dersom uttalelsen kan bli oppfattet 
som et uttrykk for mer enn den ansattes personlige stand-
punkt, selv om det presiseres at uttalelsen skjer på egne  
vegne. Det kalles gjerne identifikasjonsfare. For at ytrings- 
friheten skal begrenses som følge av identifikasjonsfare, må 
det være en ikke ubetydelig risiko for at ytringen kan skade  
arbeidsgivers interesser eller at skade faktisk er påført. 
Identifikasjonsfaren er særlig stor for rådmannen, personer 
i toppledergruppen, kommunens advokat eller kommunika-
sjonsansvarlig i kommunen. 

Det vil ofte være en fordel om det fremgår klart at ytringen er 
fremsatt på egne vegne. Ved vurderingen av om en ansatt har 
fremsatt ytringer på egne eller virksomhetens vegne, må det 
legges avgjørende vekt på hvordan ytringen er egnet til å bli 
oppfattet. Momenter som vil ha betydning ved vurderingen av 
om ytringen er fremsatt på egne vegne eller vil fremstå som 
fremsatt på virksomhetens vegne, er blant annet ytringens 

innhold, sammenhengen den inngår i, billedbruk eller andre 
forhold ved fremstillingen og hvordan den ansatte presenterer 
seg selv. 

1.4 LOJALITETSPLIKTEN

Det er flere momenter som er sentrale i vurderingen av om en 
ytring strider mot lojalitetsplikten:

• Kan ytringen skade arbeidsgivers legitime interesser? 
 » Bare ytringer som påviselig kan skade arbeidsgivers 

interesser på en unødvendig måte bør som et utgangs-
punkt anses som illojale. Påstander om kritikkverdige 
forhold som det åpenbart ikke er grunnlag for, kan 
skape unødvendig frykt eller undergrave nødvendig tillit 
blant innbyggerne og således skade kommunen.  

 » Det er normalt større skaderisiko når arbeidstaker ytrer 
seg på eget arbeidsfelt. På den annen side er det også 
disse ytringene som er mest ønskelige sett fra allmenn-
hetens side. 

«Av innholdet i to av de oppslagene [intervju og leserinnlegg] fremgår det at A, 
som lege ved sykehjem og derved også som fagperson, er sterkt kritisk til hvilke  
følger kommuneadministrasjonens budsjettforslag vil ha for eldreomsorgen. Dette 
er oppslagenes hovedinnhold, og kommer tydelig til syne allerede i overskriftene.  
Det fremstår som svært lite sannsynlig at slike innvendinger vil forstås som  
uttrykk for kommunens syn på egen budsjettprosess. Innholdet i ytringene gir  
et klart inntrykk av at uttalelsene er As egne synspunkter, i egenskap av hans  
erfaring som sykehjemslege og fagperson. Dette selv om det er tatt bilde av  
ham på sykehjemmet.»

Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB-2014-379

«Det er vid adgang for offentlig tilsatte å gi uttrykk for sine meninger i det  
offentlige rom. Dette gjelder særlig der det er tale om ytringer som er ment  
som innlegg i en debatt om generelle samfunnsmessige forhold som ligger 
innenfor det fagområdet meningsytreren til vanlig arbeider med. Også ytringer 
som gir uttrykk for kritikk av faglige forhold ved arbeidsplassen må arbeids- 
giver tåle i atskillig utstrekning. Dersom kommunen mente at As avisartikkel 
medførte en risiko for skade på arbeidsgivers interesser, kunne det i tilfelle  
ha vært avverget gjennom et innlegg i samme avis som  
imøtegikk As argumentasjon.»

Sivilombudsmannens uttalelse – SOMB-2005-19
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 » Det er kun kommunens legitime interesser som kan 
påberopes. Med dette menes at lojalitetsplikten ikke 
kan påberopes for å beskytte ulovlige, skadelige eller 
uetiske handlinger. 

• Hvilken stilling eller posisjon har arbeidstaker?
 » Stillingen eller posisjonen til den som uttaler seg vil være 

et moment ved vurderingen av om en ytring er illojal. 
Generelt må det antas at det kan stilles strengere  
lojalitetskrav jo høyere plassert en arbeidstaker er. 

 » Ytringsfriheten er større for ansatte som har faglig pre-
gede oppgaver enn for ansatte som har rådgivnings-, 
utrednings- og ledelsesoppgaver.

 » Stillingens plassering i forhold til politisk sekretariat har 
betydning. Jo nærmere man er politisk sekretariat, jo 
mer begrenses ytringsfriheten. Rådmannen har som 
administrasjonens øverste leder en åpenbar nærhet til 
politisk ledelse som vil påvirke vurderingen.  

• Skjer ytringen i eller utenfor arbeidssituasjonen?
 » En arbeidstaker har større spillerom til å delta i en 

debatt og ytre seg utenfor arbeidssituasjonen enn i 
arbeidssituasjonen. Ytringer utenfor arbeidssituasjonen 
kan etter omstendighetene likevel være i strid med 
lojalitetsplikten dersom uttalelsene har betydning for 
kommunens virksomhet. 

• Fakta- eller meningsytringer?
 » Ytringsfriheten strekker seg lengre for ytringer som ut- 

trykker en arbeidstakers meninger enn for ytringer om 
fakta. Hva som er meninger og hva som er fakta kan i 
praksis gli noe over i hverandre og kan være vanskelig 
å skille. Retten til å ytre sine meninger strekker seg 
vanligvis langt. 

 » Bevisst usanne faktiske ytringer er ikke vernet av 
ytringsfriheten. Dersom arbeidstaker er i aktsomt god 
tro om ytringens sannhet, vil ytringen kunne være vernet 
av ytringsfriheten selv om den ikke er sann.

Lojalitetsplikten innebærer ikke at 
arbeidsgiveren kan slå ned på ytring-
er som oppfattes som uønskede så 
lenge de ikke fremstår som illojale. 
En forutsetning for at det skal kunne 
reageres på en «frimodig ytring» må 
være at ytringen har medført en åpen-
bar risiko for skade på arbeidsgiverens 
interesser.

Sivilombudsmannens uttalelse  
– SOMB-2005-19

Dersom arbeidsgiver utarbeider 
skriftlige retningslinjer eller instrukser 
om rammene for ansattes ytrings- 
frihet, er det viktig at formuleringene 
ikke er for rigid utformet og der-
med fremstår som en urettmessig 
begrensning i ytringsfriheten. Ved 
utarbeidelse av retningslinjer for 
ansattes ytringsfrihet må arbeids- 
giver være seg særlig bevisst denne 
risikoen, og formulere seg deretter.

Sivilombudsmannens uttalelse  
– SOMB-2005-490

• Har ytringen allmenn interesse?
 » Jo større interesse ytringen har for allmennheten, eller 

jo alvorligere forhold man ønsker å ytre seg om, jo mer 
berettiget er arbeidstakeren til å uttale seg. Eksempler 
kan være forslag til nedleggelse av en skole eller alvor- 
lige kritikkverdige forhold som innebærer en trussel for 
liv eller helse.  

 » Interne konflikter, som personalkonflikter, har vanligvis 
ikke allmenn interesse. Det er normalt ikke berettiget å 
informere allmennheten om personalsaker eller personal- 
konflikter. 

• Hva er tidspunktet for ytringen?
 » Dersom en arbeidstaker uttaler seg om en sak som  

er til behandling i kommunen, og arbeidstakeren deltar  
i forberedelse eller vil kunne påvirke utfallet av behand-
lingen, er spillerommet for å uttale seg normalt lite. 
Dette for å ivareta allmennhetens eller parters tillit til 
forvaltningen og ikke forstyrre saksbehandlingen  
og beslutningsprosessen. 

 » Vanligvis vil det likevel være adgang til å gi faktiske  

opplysninger om saken. Det bør da kunne stilles krav  

til at presentasjonen av faktum fremstår som nøytral  
og sannferdig. 

• Hvordan er ytringens form og måte?
 » Det kan bli lagt en viss vekt på uttrykksform eller språk-

bruk. I rettspraksis er det uttalt at det må kunne stilles 
krav til nøkternhet og balanse også når det gjelder form. 

 » Arbeidsgiver må imidlertid være varsom med å tillegge 
uttrykksform og språkbruk for stor vekt. Arbeidsgiver 
må se hen til blant annet den situasjonen arbeidstake-
ren er i og om arbeidstakeren har hatt tid til å overveie 
ordvalget. 

• Hva er motivet bak offentliggjøringen?
 » Dersom uttalelsen er motivert ut fra et ønske om å frem-

me innbyggernes eller kommunens interesser, eller å 
forbedre situasjonen på arbeidsplassen, skal det mer til 
før det foreligger brudd på lojalitetsplikten. Dersom den 
ansatte uttaler seg med den hensikt å henge ut eller 
presse arbeidsgiver i en pågående konflikt, foreligger 
det lettere brudd på lojalitetsplikten.   
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1.5 YTRINGSFRIHET OG SOSIALE MEDIER

Sosiale medier gir mulighet til raskt å kunne nå ut til et større 
publikum. I svært mange tilfeller vil dette være å regne som 
deling i det offentlige rom. Ytringer på sosiale medier har ofte 
en annen karakter enn andre ytringer, for eksempel i media. 
Ytringene kan ofte bære preg av umiddelbare følelser og  
være mindre gjennomtenkte. Brukerne på sosiale medier  
er sin egen redaktør, og ytringene er i liten grad omfattet  
av kvalitetskontroll eller bearbeidelse av andre.

I sosiale medier kan enkeltpersoner kommunisere og dele 
alt fra politiske synspunkter til private bilder. Også frustrasjon 
over arbeidsmiljøet, leder eller kollegaer deles ofte på sosiale 
medier. Ytringer som tidligere ble delt på bakrommet eller 
ved middagsbordet, deles offentlig gjennom ulike sosiale 
medier. Uenighet om ledelse, prioriteringer og annen kritikk av 
arbeidsplassen kan derfor bringes over til det offentlige rom, 
og andre, herunder ansatte i samme kommune, kan gjennom 
å like innlegget, slutte seg til kritikken og uenigheten. 

Spørsmålet om allmennhetens informasjonsbehov er ofte i 
mindre grad gjeldende ved ytringer i sosiale medier. 

Reglene om ansattes ytringsfrihet gjelder også i sosiale 
medier. Ytringer i sosiale medier gir ofte arbeidsgiver mindre 
mulighet til å fremme motytringer eller på andre måter fremme 

REFLEKSJON: 
Finn et tenkt eksempel på dette fra egen  
arbeidsplass. Hvordan kan det håndteres?

korrigerende ytringer. Ytringer vil da lettere kunne skade virk-
somhetens legitime interesser og derfor ha mindre vern. 

Arbeidstaker vil i visse sammenhenger kunne assosieres med 
kommunen på en slik måte at tilliten til kommunen kan svek-
kes. Rettigheten som den enkelte har gjennom ytringsfriheten 
er forbundet med et visst ansvar for ikke unødig å skade 
arbeidsgivers legitime interesser.

1.6 ARBEIDSRETTSLIGE SANKSJONER SOM  

FØLGE AV ILLOJAL YTRING

Dersom ytringen er illojal, kan arbeidsgiver vurdere å ilegge 
arbeidstaker sanksjoner. Dette vil i praksis være advarsel, 
oppsigelse eller avskjed. Ofte er ytringene i gråsonen mellom 
det som er lovlig og det som er ulovlig som følge av arbeids-
forholdet. Arbeidsgiver bør være varsom med å sanksjonere 
i tvilstilfeller. Dersom arbeidsgiver innkaller til samtale etter at 
arbeidstaker har ytret seg, er det viktig at leder er seg bevisst 
hvordan samtalen oppfattes for arbeidstaker. Også slike sam-
taler kan oppleves som sanksjoner for arbeidstaker.

 

Sosiale medier er ofte å regne som 
et offentlig rom, og rettsreglene om 
ytringsfrihet og lojalitetsplikt har derfor 
fått et videre anvendelsesområde.  
Terskelen for å ytre seg offentlig har 
sånn sett blitt senket.
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02Retten til å varsle

2.1 HVA ER VARSLING?

Varslingsreglene er hjemlet i arbeidsmiljølovens kapittel 2 A. 
En varsling er en ytring som gjelder kritikkverdige forhold i 
virksomheten. Det sentrale når arbeidsgiver mottar en vars-
ling, er å avklare om det foreligger et kritikkverdig forhold  
som bør stoppes. 

Varslingen kan fremmes muntlig eller skriftlig. Innholdet i en 
varsling er ikke klart definert i loven og det kan i praksis ofte 
være uklart om det faktisk dreier seg om en varsling. Vars-
linger kan grense mot avvik, tips og andre meldinger. Det er 
innholdet som avgjør om det dreier seg om varsling. 

Varslingsreglene skal bidra til at kritikkverdige forhold kommer 
frem i lyset slik at arbeidsgiver kan gjøre noe med det. Se 
arbeidsmiljøloven § 2A-1 første ledd. 

Mange ansatte kjenner ikke varslingsreglene. Det er ofte stor 
usikkerhet om hva som er varsling, avviksrapportering eller 
bekymringsmeldinger. Det er viktig å diskutere på arbeids-
plassen hva varsling er for å skape trygghet i varslings- 
sitasjoner. Manglende kjennskap til varslingsbestemmelsene  
i arbeidsmiljøloven kan veies opp av slike diskusjoner.

2.2 KRITIKKVERDIGE FORHOLD

Kritikkverdige forhold kan være lovbrudd eller straffbare for- 
hold. Det kan også være brudd på interne regler og retnings- 
linjer eller allment aksepterte etiske normer. Hva som er kritikk- 
verdige forhold bør diskuteres på den enkelte arbeidsplass. 

En rekke varslinger om kritikkverdige forhold synes å gjelde 
destruktiv ledelse, som er ødeleggende for arbeidsmiljøet, 
eller annen trakassering av kolleger. Det kan være vanskelig 
i det enkelte tilfellet å trekke grensene mellom det som er 
kritikkverdige forhold og annen uenighet. Det er likevel viktig 
at ledelsen er seg bevisst dette i hverdagen. 

Kritiske ytringer, som faglig og politisk uenighet, er ikke vars-
ling i arbeidsmiljølovens forstand. Dette er ikke kritikkverdige 
forhold. Det kan i praksis være vanskelig å trekke grensen 
mellom kritiske ytringer og kritikkverdige forhold. Varsel om 
for lav grunnbemanning kan være et varsel om et uforsvar-
lig tjenestetilbud, men det kan også være uttrykk for faglig 
uenighet om bemannings- eller budsjettsituasjonen. Faglig 
kritikk vil ofte være vernet av ytringsfriheten selv om det ikke 
et kritikkverdig fohold.

EKSEMPLER PÅ  
KRITIKKVERDIGE FORHOLD:

• Korrupsjon 

• Underslag/tyveri 

• Seksuelle overgrep 

• Brudd på taushetsplikt

• Forhold som medfører fare for 
liv og helse 

• Rettighetsbrudd

• Maktmisbruk

• Mobbing og trakassering

• Diskriminering

REFLEKSJON:

• Tenk igjennom og kom med eksempler  
på hva som kan være kritikkverdige forhold 
på egen arbeidsplass.

• Finn et eksempel fra egen virksomhet på 
hva som er faglig uenighet - og ikke kritikk- 
verdig forhold.

• Hva er en varsling og hva er et avvik?
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2.3 FORSVARLIG FREMGANGSMÅTE 

Fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig, se arbeids- 
miljøloven § 2 A-1 andre ledd. Dette er en lovfesting av gren-
sene for ytringsfrihet i varslingssituasjoner. Ved å legge vekt 
på fremgangsmåten når det varsles har arbeidstaker som 
utgangspunkt alltid rett til å varsle. 

Vurderingstemaet er om arbeidstaker har saklig grunnlag for 
kritikken og om det er tatt tilbørlige hensyn til arbeidsgivers og 
virksomhetens legitime interesser med hensyn til måten det 
varsles på. Det vektlegges også om arbeidstaker er i aktsomt 
god tro med hensyn til opplysningene og om saken er forsøkt 
tatt opp internt. Også opplysningenes skadepotensiale og om 
de har allmenn interesse tillegges vekt. De samme moment- 
ene som gjelder for ansattes ytringsfrihet vil også være av 
betydning for om varslingen var forsvarlig. 

2.3.1 Intern varsling

Dersom en arbeidstaker kjenner til kritikkverdige forhold som 
bør undersøkes nærmere, eller som nødvendiggjør tiltak, bør 
det som hovedregel tas opp på egen arbeidsplass. Det kan 
også varsles til nærmeste leder. Det kan varsles også til over-
ordnet ledelse, særlig dersom varslingen gjelder egen leder 
eller en leder som ikke gjør noe med forholdene. Dersom  
varsleren vurderer varsling i linjen som utilstrekkelig, eller  
varsler ikke ønsker å ta opp forholdene med ledelsen, kan  
det varsles til tillitsvalgte eller verneombud. 

Dersom varslingen skjer på en utilbørlig måte som unødvendig 
skader samarbeidsklimaet, arbeidsmiljøet eller enkeltpersoner  

i virksomheten, for eksempel ved gjentatte grunnløse påstand- 
er rettet mot kollegaer, vil intern varsling likevel kunne være 
uforsvarlig. Dette er en sikkerhetsventil og vil være aktuelt kun 
i spesielle tilfeller. Påstandene er sjelden grunnløse sett fra 
varslers ståsted, mens leder kan ha en annen oppfatning  
av situasjonen. 

2.3.2 Varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige 

myndigheter

Det er alltid forsvarlig å varsle til tilsynsmyndigheter, som  
Arbeidstilsynet og Fylkesmannen, eller andre offentlige 
myndigheter. Tilsynsmyndighetene og andre offentlige 
myndigheter har taushetsplikt om varslers navn eller andre  
identifiserende opplysninger. Dersom opplysninger om  
arbeidsplassen avslører varslers identitet, er disse opp- 
lysningene taushetsbelagte. 

2.3.3 Varsling i samsvar med varslingsplikt

I noen situasjoner er det plikt til å varsle. Det er alltid forsvarlig 
å varsle i samsvar med varslingsplikt, enten til arbeidsgiver 
eller til tilsynsmyndigheter, eventuelt andre offentlige myndig-
heter. Arbeidstaker skal for eksempel varsle arbeidsgiver eller 
verneombud så snart arbeidstaker blir kjent med at det fore-
kommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, 
se arbeidsmiljøloven § 2-3 andre ledd bokstav d). Helseper-
sonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon 
om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet,  
se helsepersonelloven § 17. Varsling i henhold til varslingsplikt 
har vern mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver. 

2.3.4 Offentlig varsling

Varsling kan skje offentlig for eksempel til media eller gjennom 
sosiale medier. I hvilken grad det er forsvarlig å varsle offentlig 
beror på en konkret vurdering, særlig med utgangspunkt i 
om intern varsling har vært forsøkt, om varsler har forsvarlig 
grunnlag for kritikken og om varsler er i god tro med hensyn  
til det det varsles om.

Jo større allmenn interesse de kritikkverdige forholdene har, 
desto større vern har varsleren etter loven. Alvorlige lovbrudd 
i kommunen, som mistanke om korrupsjon eller brudd på 
anskaffelsesregelverket, vil ofte ha stor allmenn interesse.

Ved offentlig varsling er skadepotensialet større, og adgangen 
til å varsle snevrere, enn ved varsling internt, til tilsynsmyndig-
heter eller andre offentlige myndigheter. Det er derfor sentralt 
om varsler har tatt tilstrekkelig hensyn til arbeidsgivers legitime 
eller saklige interesser og virksomheten med hensyn til måten 
det varsles på. For eksempel kan det skade arbeidsgivers le-
gitime interesser dersom allmennheten på grunn av feilaktige 
opplysninger om et saksforhold mister tillit til at kommunen 
har en forsvarlig saksbehandling. Det kan også være at  
kommunen må sikre ro rundt tjenestetilbudet. Hvis en arbeids- 
giver skal vinne fram med en påstand om at fremgangsmåten 
ikke var forsvarlig, er det et minstekrav at varslingen har  
skadet eller skapt en ikke ubetydelig risiko for skade på ar-
beidsgivers legitime interesser.

De samme momentene som under kapittelet om ansattes 
ytringsfrihet (se pkt. 1.4) gjelder også her. 

2.3.5 Bevisbyrde for at varsling ikke er forsvarlig

Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varslingen ikke er forsvar-
lig. Det innebærer at det er arbeidsgiver som må bevise at 
varslingen har skjedd i strid med loven. 

2.4 VERN MOT GJENGJELDELSE 

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med 
loven er forbudt, se arbeidsmiljøloven § 2 A-1. Forbud mot 
gjengjeldelse er viktig for å sikre trygge rammer for varsleren. 

2.4.1 Ulovlig gjengjeldelse

Varsleren er beskyttet mot ugunstig behandling fra arbeids- 
giver som har sammenheng med at det er varslet på en 
forsvarlig måte. Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse på 

grunn av varslinger som, for eksempel, dårligere lønnsutvik-
ling, omplassering, endring av arbeidsoppgaver, oppsigelse 
eller avskjed. Utgangspunktet er at varsler skal behandles på 
samme måte som om vedkommende ikke hadde varslet.

Ofte vil det være uenighet mellom arbeidsgiver og arbeids- 
taker om det foreligger gjengjeldelse eller om det er en reak-
sjon som skyldes andre forhold.  

Arbeidsgiver bør følge opp varsleren etter noe tid for å påse at 
det ikke har skjedd gjengjeldelse overfor varsler.

2.4.2 Oppreisning

Arbeidstaker kan kreve oppreisning dersom det er gjengjeldt i 
strid med loven. Dette er en kompensasjon for den urett som 
er begått overfor varsleren. Denne oppreisningen vil være uav-
hengig av arbeidsgivers skyld, det vil si at arbeidsgiver ikke 
må være å laste for at ansvar skal inntre. Det er tilstrekkelig å 
påvise at det har skjedd en ugunstig behandling fra arbeidsgi-
vers side som har sammenheng med varslingen. 
 
2.4.3 Bevisbyrde ved gjengjeldelse

Det er delt bevisbyrde mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
når varsler påstår at det har skjedd gjengjeldelse. Dersom 
arbeidstaker legger fram opplysninger som tyder på at 
arbeidsgiver har gjengjeldt i strid med loven, må arbeidsgiver 
sannsynliggjøre at slik gjengjeldelse ikke har funnet sted. Det 
skal ikke stilles for strenge beviskrav overfor arbeidstaker. For 
eksempel vil det normalt være nok at arbeidstaker kan vise at 
varslingen har skjedd og at det har skjedd en ugunstig hand-
ling overfor varsler som kom tett på varslingen i tid. Dette gjør 
det lettere for arbeidstaker å nå fram med påstand om ulovlig 
gjengjeldelse fra arbeidsgiver. 

REFLEKSJON:

Nevn noen eksempler på fremgangsmåter  
ved varsling som ikke er forsvarlige.
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03Rutiner for varsling

3.1 PLIKT TIL Å UTARBEIDE RUTINER FOR INTERN VARSLING

Kommunene har en lovpålagt plikt til å utarbeide skriftlige 
rutiner for varsling og arbeidsmiljøloven stiller minimumskrav til 
innholdet i slike rutiner, se arbeidsmiljøloven § 2 A-3. 

Rutinene skal inneholde:
• En oppfordring til ansatte om å si fra om kritikkverdige 

forhold.
• Fremgangsmåten for varsling, for eksempel hvem det 

skal varsles til, hvordan det kan varsles, evt. ordning med 
eksternt varslingsmottak og rutiner for anonym varsling hvis 
det finnes.

• Arbeidsgivers fremgangsmåte ved mottak, behandling og 
oppfølging av varsel. Det bør fremgå hvem som mottar 
og har ansvar for oppfølging av varsel om kritikkverdig 
forhold, og hvem som har ansvaret dersom varselet gjelder 
kritikkverdig forhold hos varslers leder. 

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og 
deres tillitsvalgte. De skal også være lett tilgjengelige for alle 
arbeidstakere i virksomheten. Rutinene må ikke inneholde noe 
som begrenser retten til å varsle. 

3.2 UTVIKLING AV GODE RUTINER FOR VARSLING 

Gode varslingsrutiner har positiv innvirkning på varslingsak-
tivitet og håndtering av varslingssakene. Det er også grunn 
til å tro at rutiner gjør det tryggere å varsle. Varslingsrutinene 
bidrar til at varslingsprosessen blir mer forutsigbar. Det forut-
setter at varslingsrutinene er kjent av de ansatte. De må også 
være utformet på en klar og hensiktsmessig måte. 

Varslings- og oppfølgingsrutiner skal være i samsvar med 
arbeidsmiljølovens bestemmelser og bør ha legitimitet i orga-
nisasjonen. Videre bør de være kjent for alle og være enkle å 
bruke. Rutinene skal ivareta rettssikkerheten både for varsle-
ren og den eller de det varsles om. Det er viktig at de ansatte 
oppfatter at varsler har reelt vern mot gjengjeldelse.  

Mange ansatte varsler ikke fordi de frykter gjengjeldelse. Det 
betyr at kritikkverdige forhold som burde vært stoppet, ikke 
blir varslet om. Selv om det i praksis ikke gjengjeldes ofte, 
vil likevel frykten for dette kunne være større enn den reelle 
risikoen. Det er derfor viktig at rutinene utformes og imple-
menteres på en slik måte at vernet oppleves reelt. 

Arbeidsgiver skal legge forholdene til rette for intern varsling 
i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet i kommunen. 
Rutinene bør behandles i arbeidsmiljøutvalget i kommunen. 
Plikten til å utarbeide rutiner faller inn under Arbeidstilsynets 
tilsyns- og påleggskompetanse.

Det bør fremgå av kommunens rutiner og retningslinjer for 
varsling at det alltid er forsvarlig å varsle til tilsynsmyndigheter 
eller andre offentlige myndigheter. Det bør også fremgå at dis-
se har taushetsplikt om varslers navn og andre identifiserende 
opplysninger om arbeidstaker.

Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere, også 
innleide arbeidstakere, for eksempel i personalreglement, 

på virksomhetens nettsider eller ved oppslag et egnet sted. 
Erfaring viser at der rutinene er kjent, fungerer varslings- 
ordningen bedre.

3.3 EKSEMPEL PÅ VARSLINGSRUTINE

Det er viktig at ledere og ansatte er kjent med varslingsruti-
nene og innholdet i disse. Nedenfor følger et eksempel på 
en intern varslingsrutine som kan legges inn i kommunens 
HMS-system. Mange kommuner vil kanskje også beskrive 
hovedinnholdet i varslingsrutinen i andre dokumenter, for  
eksempel i de etiske retningslinjene. Varslingsrutinen bør 
holdes adskilt fra kommunens avvikssystem. 
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Alle medarbeidere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold.

Varslingen skal være forsvarlig.

Forsvarlig varsling skal ikke gjengjeldes.

Varsling i tråd med rutinen er forsvarlig.

Varsling i samsvar med varslingsplikt, for eksempel etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre 
ledd, bokstav d) eller e), eller varsling til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndig-
het, er alltid forsvarlig.

Dette varselet bør leveres nærmeste overordnede leder eller tillitsvalgt/verneombud.

Du kan også levere varselet til kommunens  
(Her lister kommunen opp hvilken/hvilke andre instanser man kan varsle til etter denne 
rutinen.)

Arbeidsgiver ønsker at varselet skal underskrives med navn. Da kan arbeidsgiver 
innhente ytterligere opplysninger fra varsleren og gi tilbakemelding om hva som gjøres 
med forholdet. Du kan likevel velge å varsle anonymt. Arbeidsgivers mulighet til å følge 
opp et anonymt varsel kan være begrenset. 

Du vil innen XX dager få en bekreftelse på at varselet er mottatt og vil bli fulgt opp i  
tråd med rutinen. Arbeidsgiver vil ta nærmere kontakt dersom det er behov for ytterlig- 
ere informasjon i saken. Arbeidsgiver vurderer konkret om det er grunnlag for å gi deg 
ytterligere informasjon om hva som skjer med saken du har varslet om. (Blant annet 
lovbestemt taushetsplikt kan begrense arbeidsgivers mulighet for å gi deg ytterligere 
informasjon om saken.) 

VARSLET AV: DATO:

JEG ØNSKER Å VARSLE OM FØLGENDE KRITIKKVERDIGE FORHOLD:

EKSEMPEL PÅ RUTINE FOR INTERN VARSLING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RUTINE FOR INTERN VARSLING OG OPPFØLGING GJENNOM HMS-SYSTEMET I

EKSEMPEL PÅ SKJEMA FOR INTERN OPPFØLGING

KOMMUNE

VARSEL MOTTATT AV     

TILBAKEMELDING GITT TIL VARSLER 

UNDERSØKELSER GJENNOMFØRT   

NØDVENDIG INFORMASJON GITT TIL DEN ELLER 
DE DET ER VARSLET OM

TILTAK

VIDERE OPPFØLGING 

DEN DET ER VARSLET OM ER FULGT OPP 

VIDERE OPPFØLGING OVERFOR VARSLEREN  

KONKLUSJON

1

4

2

5

6

7

9

8

3

TRINN OPPFØLGING AV FORHOLDET DATO
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Varselet kan i mange tilfeller likevel følges opp av rådmannen. 
Så langt som mulig gjennomføres undersøkelser internt før 
det iverksettes ekstern undersøkelse. Dette må vurderes 
konkret ut fra innholdet i varselet. 

3.4 INTERN VARSLING

3.4.1 Varsling i linjen 

Mange meldinger eller kritiske ytringer mottas og behandles 
av nærmeste leder uten at det problematiseres om det dreier 
seg om kritikkverdige forhold.

Arbeidsgiver bør oppfordre ansatte til å varsle til nærmeste 
leder eller eventuelt overordnet ledelse i rutinen. Dette er 
normalt de som er nærmest til å undersøke og raskt stoppe 
de kritikkverdige forholdene. Dersom dette fungerer i praksis, 
vil det være mindre behov for varsling utenfor linje.

Det å motta opplysninger om mulige kritikkverdige forhold, 
gjerne gjentatte ganger, kan være krevende. Det er viktig at 
ledere på alle nivåer oppfordres til å møte opplysninger om 
mulige kritikkverdige forhold på en konstruktiv måte. 

Det er også viktig at ledere på alle nivåer kjenner reglene og 
rutinene for varsling. 

3.4.2 Varsling til kommunens alternative varslingsordning

For de tilfeller der det ikke er ønskelig å varsle i linje, bør det 
være en alternativ og uavhengig varslingsordning som har 
nødvendig tillit blant ansatte. En slik varslingsordning kan 
være sammensatt av ansatte i kommunen eller en eller flere 
eksterne medlemmer. Hvilken ordning kommunen velger, vil 
bero blant annet på kommunens størrelse og organisering. 
Lokale forhold, kostnader og ressursinnsats må også vurderes, 
selv om det ikke nødvendigvis blir avgjørende.

Det kan for eksempel opprettes et særskilt varslingssekretari-
at. Medlemmene i det særskilte varslingssekretariatet bør ha 
kompetanse innen arbeidsmiljø, jus og økonomi. Tillitsvalgte 
skal ha en fri og uavhengig stilling for å kunne ivareta arbeids-
takerne. De bør derfor ikke være med i et sekretariat. 

Et alternativ er å engasjere et advokatkontor for å ta imot 
varslinger. 

Det er viktig at varsling håndteres av kommunens organer slik 
at det ikke er nødvendig å varsle offentlig. Saken vil da fort 
kunne eskalere og bli vanskeligere å håndtere. 

Saksbehandling av et varsel krever kjennskap til organisa-
sjonen. Det må avklares hvor langt mandatet til varslingsse-
kretariatet skal gå med hensyn til forundersøkelser før saken 
oversendes linjen i kommunen. Rådmannens rolle (innsyns- 
og instruksjonsrett) og saksbehandlingsregler bør derfor 
avklares i mandatet. 

Saksbehandlingsreglene må regulere hvilke forundersøkelser 
som kan eller skal gjøres, hvor saken oversendes, hvem som 
avslutter saken der det ikke er grunnlag for videre oppfølging, 
arkivering av opplysninger, med mer. Hvor omfattende man 
legger opp varslingssekretariatet og rutinene knyttet til dette, 
avhenger blant annet av størrelsen på kommunen. Dersom 
det velges en av de andre ordningene, må det utarbeides 
tilsvarende retningslinjer.

I hvilken grad varslers identitet kan behandles fortrolig, det vil 
si at varslers identitet kun er kjent for varslingssekretariat eller 
av advokatkontor, må nærmere avklares i mandatet. Løfte om 
fortrolighet vil aldri kunne være absolutt, særlig dersom det 
blir rettslige etterspill i saken.

Uavhengig av hvilken ordning som velges må det særlig frem- 
gå hvordan varsling på rådmannen skal håndteres. Hvor skal 
det varsles, og hvilken saksbehandling skal gjøres hos mot-
taker av varsel? Hvem skal foreta nærmere undersøkelser av 
varselet før det for eksempel opprettes setterådmann eller en 
ekstern som kan undersøke varselet nøyere? Selv om varselet 
også gjelder rådmannen, er ikke rådmannen uten videre inhabil. 

REFLEKSJON:

Hvordan mener du en best kan  
håndtere et varsel om rådmannen?
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04Behandling av varsleren, varselet 
og den det varsles om

4.1. VARSLERENS RETT PÅ INFORMASJON

I mange tilfeller ønsker varsleren informasjon om saken og 
hvordan denne eventuelt er håndtert av arbeidsgiver. Normalt 
vil ikke varsleren ha større rett til å få innsyn i saken enn andre. 
Et annet spørsmål er om og eventuelt hvilken tilbakemelding 
varsleren skal få fra arbeidsgiver om at saken er mottatt og  
vil bli undersøkt/håndtert. Dette kan få betydning for om  
varsleren eventuelt velger å gå videre med saken.

4.1.1 Varsleren er normalt ikke part

Varslerens rett til innsyn i sakens dokumenter beror på om 
vedkommende er «part» i saken. En part er en «person som 
en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte 
gjelder», se forvaltningsloven § 2 første ledd, bokstav e).
Dersom det varsles om kritikkverdige forhold begått av andre 
kan den det varsles om være part. Varsleren er i så fall ikke 
part i saken. 

Om en ansatt varsler om at lederen trakasserer kolleger, vil 
lederen være part dersom det er aktuelt å gi en reaksjon,  
for eksempel oppsigelse, overfor denne lederen. I utgangs-
punktet vil ikke de som blir trakassert være parter fordi de 
kun har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø fritt for trakassering. 
Dette gjelder også dersom varsler er blant dem som er utsatt 
for trakassering. 

4.1.2 Tilbakemelding til den som varsler

Terskelen for å varsle om kritikkverdige forhold kan være høy. 
For den som varsler og ikke vet hvordan varselet blir fulgt 
opp, og heller ikke kan se at det skjer noen endringer i de 
forhold det ble varslet om, kan det synes som det ikke nytter 
å varsle. Vedkommende vil ofte heller ikke vite om de kritikk-
verdige forholdene opphører eller om det vil være forsvarlig å 
varsle videre. Varsleren unnlater kanskje også å varsle om nye 
kritikkverdige forhold. Det kan tilsi at den som varsler bør gis 
noe informasjon.

Hensynet til den det varsles om setter begrensninger for hva 
som bør og kan gis av informasjon. Taushetsplikten kan også 
være til hinder for tilbakemelding til varsler, for eksempel fordi 
oppfølgingen gjelder personlige forhold om den det er varslet 
om. Dersom det fremgår av varslingsrutinen at varsleren vil få 
en tilbakemelding i de tilfellene undersøkelser viser at det ikke 
foreligger kritikkverdige forhold, vil manglende tilbakemelding 
gi signal om at det foreligger kritikkverdige forhold. Dette kan  
– avhengig av hva varselet går ut på – komme i strid med 
taushetsplikten. 

Arbeidsgiver skal heller ikke gi varsler flere opplysninger, 
for eksempel om personaloppfølging overfor enkeltansatte, 
utover det som er naturlig å gi til øvrige ansatte. 

Den som varsler bør får en tilbakemelding om at varselet 
er mottatt og vil bli fulgt opp i tråd med rutinene. Videre at 
arbeidsgiver vil ta kontakt dersom det er behov for ytterligere 
informasjon. Det må likevel vurderes konkret om ytterligere 
informasjon kan og bør gis varsleren. Et eksempel på dette er 
tilbakemelding om at varselet ikke anses å gjelde «kritikk- 
verdige forhold.»

4.2 TAUSHETSPLIKT OM VARSLERS IDENTITET  

OG MULIGHET TIL Å VARSLE ANONYMT 

Ved ekstern varsling til tilsynsmyndighetene eller andre offent-
lige myndigheter har disse taushetsplikt om varslers identitet 
og andre identifiserende kjennetegn, for eksempel arbeids-
sted og stilling, se arbeidsmiljøloven § 2 A-4. Det innebærer 
at tilsynsmyndigheten ikke har adgang til å opplyse om navnet 
på den som varsler, som for eksempel tjenestested, dersom 
varsler med dette blir identifisert. 

Taushetsplikten gjelder overfor sakens parter og deres rep- 
resentanter og går dermed foran reglene om partsinnsyn  
i forvaltningsloven § 18. 

Bestemmelsen om taushetsplikt gjelder ikke ved intern vars-
ling i kommunen. 

4.2.1 Anonym varsling

Det er lov å varsle anonymt også ved intern varsling. Mulig-
heten for å varsle anonymt kan i noen tilfeller være avgjøren-
de for at det i det hele tatt varsles, for eksempel av frykt for 
gjengjeldelse. 

Anonyme varslinger skal behandles og undergis passen-
de undersøkelse. I enkelte tilfeller vil det være slik at det er 
vanskelig for arbeidsgiver å følge opp disse varslingene fordi 
det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon. Om det derimot 
er en varsling hvor det vises til konkrete faktiske forhold som 
arbeidsgiver har mulighet til å undersøke, spiller det mindre 
rolle at arbeidsgiver ikke kjenner varslers identitet. 

Anonym varsling kan åpne for sladder og ubegrunnede  
påstander ettersom ingen må stå ansvarlig for innholdet  
i varselet. 

I varslingsrutinen bør det åpnes opp for at det også kan  
varsles anonymt. Det er imidlertid viktig at arbeidstakerne 
gjøres kjent med dilemmaene knyttet til anonym varsling  
og at arbeidsgiver ønsker at varsler står frem.

Tillitsvalgte kan også motta varslinger og anonymisere vars-
lers identitet før varselet formidles til arbeidsgiver. 

Det fins også løsninger der arbeidsgiver kan kommunisere 
med anonyme varslere gjennom systemet uten at varsler av-
slører sin identitet for arbeidsgiver. Da vil arbeidsgiver ha mu-
lighet til å opplyse saken nærmere selv om varsler er anonym.

4.2.2 Når varslers identitet er kjent/taushetsplikt om  

varslers identitet

Varslingsrutinen bør ikke inneholde løfte om fortrolighet eller 
anonymitet for varsler. Både den det varsles om og allmenn-
heten kan ha rett til å få kunnskap om varselet og varslers 
identitet, så sant det ikke varsles til tilsynsmyndighetene hvor 
taushetsplikten gjelder. Den det varsles om vil i mange tilfeller 
være part, og i utgangspunktet ha rett til å gjøre seg kjent 
med sakens dokumenter, enten etter ulovfestede forvaltnings-
rettslige prinsipper eller fordi det er innsyn etter forvaltnings- 
loven §§ 18 og 19. Disse åpner for at det kan gjøres unntak 
fra partsinnsyn for enkelte opplysninger. Praktisk i varslings-
saker er det § 19 andre ledd, bokstav b) som gir anledning til 
å unnta fra partsinnsyn opplysninger «som av særlige grunner 
ikke bør meddeles videre», forutsatt at det ikke er av «vesent-
lig betydning» for parten å gjøre seg kjent med opplysningene.  
Partens rett til å bli kjent med opplysningene i saken og imøte- 
gå disse er viktig. Identiteten til varsler kan i noen tilfeller unn-
tas i de tilfeller hvor parten vil kunne imøtegå opplysningene 
uten at varslers identitet gjøres kjent. 
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Den det varsles om vil også kunne ha rett til innsyn etter  
personopplysningsloven § 18 uavhengig av om vedkommen-
de er part eller ikke. Personopplysningsloven åpner opp for 
unntak for opplysninger i nærmere angitte tilfeller. Praktisk i 
varslingssaker er § 23 bokstav b) og f) som i konkrete tilfeller 
kan gi grunnlag for å unnta varslers identitet. 

Etter hovedregelen i offentleglova § 3 kan både den det vars-
les om og allmennheten ha innsynsrett i varselet og varslers 
identitet. Unntak for innsyn gjelder taushetsbelagte opplysnin-
ger. Det kan også være adgang til å unnta varslers identitet 
etter andre bestemmelser i offentleglova.

4.3. OPPFØLGING AV VARSELET

Arbeidsgiver må vurdere konkret videre oppfølging ut fra var-
selets innhold og hvem det varsles om. Det er kunnskap om 
potensielle kritikkverdige forhold som utløser en handlingsplikt 
for ledelsen, ikke selve varselet i seg selv. 

I mange tilfeller kan det være tilstrekkelig at nærmeste leder 
som mottar varselet iverksetter enkle korrigerende tiltak for at 
det kritikkverdige forhold skal opphøre. I andre tilfeller kan det 
være nødvendig med en ekstern undersøkelse fra en uavhen-
gig og nøytral tredjepart. Det siste gjør seg særlig gjeldende 
der varselet gjelder alvorlige forhold og involverer mange 
ansatte eller øverste ledelse.

Det er viktig at en nærmere undersøkelse av varselet tilpasses 
målet, nemlig at det kritikkverdige forholdet opphører. Om det 
varsles om straffbare forhold som ikke åpenbart er grunnløse, 
bør forholdet vurderes anmeldt. Den videre oppfølging av var-
selet bør tilpasses politiets eventuelle etterforskning dersom 
det er forsvarlig. 

4.4. NÆRMERE OM DEN DET VARSLES OM

Den det varsles om kan, avhengig av den videre oppfølging 
av varselet, ha partsrettigheter, se forvaltningsloven § 2 første 
ledd bokstav e) som definerer en part som en «person som en  
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder». 

Igangsettelse av videre undersøkelser av varselet utløser ikke  
automatisk partsrettigheter for den det varsles om. Det kan 
være vanskelig å forutse hva en undersøkelse vil avdekke 
tidlig i saksbehandlingen. Mulige konsekvenser for den det 
varsles om – også av mulig negativ omtale – kan tilsi at ved- 
kommende har partsrettigheter eller bør behandles i over- 
ensstemmelse med dette. Den videre saksbehandlingen må 
ivareta ulovfestede krav til en forsvarlig saksbehandling og kon- 
tradiksjon uavhengig av om vedkommende har partsrettigheter.

Dersom varsleren ikke er vernet mot gjengjeldelse som følge 
av at varslingen ikke har vært forsvarlig, kan det gi grunnlag 
for arbeidsrettslige reaksjoner mot varsleren. Det vil i så fall 
være et forhold mellom varsler og arbeidsgiver. Den det ble 
varslet om har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, men ellers 
ingen rett til innsyn eller informasjon om hvordan arbeidsgiver 
eventuelt følger opp dette hos varsler. 

Et varsel som inneholder opplysninger og vurderinger som 
kan knyttes til enkeltpersoner, vil være personopplysninger 
i henhold til personopplysningsloven. I noen tilfeller kan det 
være sensitive personopplysninger. Opplysningene må da 
behandles i tråd med kravene i personopplysningsloven.
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 08/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00167-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Helhetlig ROS for Vestby kommune versjon 1-2016, Gjennomførte FR prosjekt 2006-
2019 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 15.01.20 i sak 3/20 Plan for forvaltningsrevisjon – 
Bestilling følgende:  

1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper utføres av Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).

2. På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for forvaltningsrevisjon
for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget innen 1.juni 2020.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)  
Vestby kommune har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for 2016. 
ROS-analysen følger vedlagt. 

Vestby kommune v/personal- og organisasjonssjef har gitt tilbakemelding om at 
Vestby kommune har startet arbeidet med å revidere ROS-analysen. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006 – 2019  
Vedlagt følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for 
perioden 2006 – 2019 med revisjonens anbefalinger for hvert av prosjektene. 

VURDERING  
Som grunnlag for risiko- og vesentlighetsvurderingen (ROV) bør benyttes bl.a. - 
kommunale dokumenter og vedtak, tilgjengelige statistikker (bl.a. KOSTRA) og 
tilsynsrapporter. I tillegg bør det innhentes informasjon fra rådmann, ordfører, 
politikere, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud, kontrollutvalg, sekretariat og 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. 

Avslutning  
Ordfører har i e-post, datert 16.01.2020, bekreftet at han vil møte i kontrollutvalgets 
møte for å komme med betraktninger på risikoområder og fremtidsutfordringer knyttet 



8/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - 19/00167-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon : Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon

 Side 2 av 2 

til kommunen, kommunens eierskap i kommunale og interkommunale selskap samt 
interkommunale samarbeid. 
Rådmann har i e-post, datert 24.01.2020, bekreftet at han vil møte i kontrollutvalgets 
møte for å komme med betraktninger på risikoområder og fremtidsutfordringer knyttet 
til kommunen, kommunens eierskap i kommunale og interkommunale selskap samt 
interkommunale samarbeid. 
 
 
Ås, 28.01.2020  
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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 Oppsummering og konklusjon 
Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i Vestby kommune er identifisert 
gjennom analyser av aktuelle scenario for uønskede hendelser.  For hvert scenario er risikoen 
vurdert ut fra sannsynligheten for at hendelsen oppstår og konsekvensene for 
samfunnsverdiene «Liv og helse», «Stabilitet», «Natur og miljø» og «Økonomiske og 
immaterielle verdier» hvis den skulle oppstå.  Analysene beskriver et sett av verstefallscenario i 
kategoriene naturhendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger. Valg av scenario er gjort i 
tett dialog med Vestby kommune og belyser kommunens nåværende og framtidas viktigste 
utfordringer innenfor samfunnssikkerhet. Videre er analysen et grunnlag for å revidere 
kommunens beredskapsplaner.  

I valgene av scenario er det vurdert om risiko og sårbarhet i nabokommunene kan ramme 
Vestby kommune direkte eller indirekte. ROS-analysene fra nabokommuner og –regioner, fra 
interkommunale selskap som ivaretar deler av kommunens oppgaver og de siste årenes 
Nasjonale risikobilder har vært gode kilder til slike vurderinger. 

Risiko- og sårbarhetsfaktorene kan påvirke hverandre. For hvert scenario er det vurdert om 
følgehendelser kan øke omfanget og påvirke håndteringen. Sårbarhet og særlige utfordringer 
knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur er behandlet i punkt 5.3.  
Vedlegg C gir oversikt over hvilke kritiske samfunnsfunksjoner som påvirkes av hvert scenario 
samt behov for befolkningsvarsling og evakuering.  

Forrige ROS-analyse for Vestby kommune hadde følgende hovedkonklusjon: 

«Kommunen har en beliggenhet, topografi og øvrige naturgitte forhold som i meget liten 
utstrekning eksponerer for hendelser utløst av naturkrefter med derpå følgende fare for 
skader og ødeleggelser. I all hovedsak er uønskede hendelser knyttet til menneskeskapt 
virksomhet.» 

Den analysen som er gjort nå viser at kommunen på visse områder er mere sårbar enn tidligere. 
Klimautfordringene er større, deler av kommunens mest attraktive utbyggingsarealer ligger i 
områder med kvikkleire og Moss lufthavn Rygge er etablert som kommersiell flyplass. 

Som ledd i overordnet og sektorvis kommuneplanlegging bør det legges inn målsettinger og 
tekniske krav for robuste og redundante løsninger for kritiske samfunnsfunksjoner, som 
forsyning av vann og avløpshåndtering, kraft/oppvarming og fremkommelighet som tar hensyn 
til modeller for framtidig endret klima.  

Den hurtige og store veksten av bolig-, forretnings- og næringsområder gjelder nå først og 
fremst for Vestby sentrum, men kan i nær framtid også gjelde flere tettsteder i kommunen.  Det 
anbefales derfor at kommunen iverksetter helhetlige konsekvensutredninger for områder med 
planlagte og aktuell fremtidig utbygging for å kvalitetssikre arealplanleggingen for framtidas 
vekst.  

Med E-6, Østfoldbanen, 2 mils strandlinje mot Oslofjorden og en næringsvirksomhet i stor grad 
basert på tilreisende publikum og turister har kommunen til enhver tid et stort antall personer 
innenfor sine grenser utover kommunens egne innbyggere. Større ulykker på 
kommunikasjonsaksene eller i kjøpesentre vil kunne kreve at kommunen bistår nødetatene. 
Selv om større hendelser kan involvere regionale og nasjonale myndigheter har kommunen iht. 
lov og forskrift ansvar for å bistå alle som til enhver har tilhold innenfor kommunens grenser. 
Kommunen må være forberedt på og ha et adekvat beredskapsopplegg og infrastruktur som tar 
hensyn til dette.  

Vestby kommune har generelt gode forutsetninger for å opprettholde sin virksomhet når den 
utsettes for uønskede hendelser. Den ligger sentralt i en godt utbygd region. En enkel topografi, 
gode og alternative kommunikasjonsakser og godt utbygget strøm- og telenett gir kommunen 
gode forutsetninger for å gjenoppta sin virksomhet etter at en hendelse har inntruffet.  
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Vannforsyningen er robust med forsyning fra MOVAR og reservevannløsninger fra samarbeidet 
mot Østfold i sør og Follo i nord. Kommunen er, som resten av samfunnet, sårbar for langvarig 
bortfall av strøm, og dette vil forsterkes i tiden framover. Denne sårbarheten kan reduseres ved 
å planlegge og investere i redundans og reserveløsninger.  

Totalt sett synes Vestby kommune å være godt forberedt på de uønskede hendelsene som kan 
ramme kommunen. Forslag til forbedringer avdekket gjennom ROS-analysen er oppsummert i 
kapittel 6. Konkrete forslag til tiltak bygger i det vesentlige på eksisterende beredskapsplan og -
organisasjon og innebærer i hovedsak anbefalinger om å oppdatere planverk, lage tiltakskort, 
supplere analysen med sektorvise ROS-analyser og faglige vurderinger samt gjøre grundigere 
analyser av utvalgte geografiske områder.   
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 Introduksjon  

2.1 Bakgrunn og formål 
Kommunene har et generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet i sitt 
geografiske område og er det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Med 
befolkningen menes de som til enhver tid bor og oppholder seg i kommunen. 
Sivilbeskyttelsesloven  kapittel V om kommunal beredskapsplikt  pålegger kommunene å 
utarbeide og holde ajour en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (heretter kalt ROS-analyse). 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt utdyper det kommunale ansvaret og setter bl.a. krav til 
at analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og ved endringer i risiko- 
og sårbarhetsbildet.  

Vestby kommune utarbeidet en helhetlig risiko og sårbarhetsvurdering i 1999 som er 
oppdatert og justert flere ganger, sist i 2011.  Foreliggende utgave er nyutgivelse utviklet etter 
de metodene og prinsippene som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler i 
sin veileder  ”Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen” (DSB, 2014c). Denne 
rapporten oppsummerer arbeidet og anbefaler tiltak for videre oppfølging i kommunen. 

2.2 Mandat  
Det skal gjennomføres en ROS-analyse av Vestby kommune på overordnet nivå. Hovedfokus er 
helse og sikkerhet for kommunens innbyggere og hendelser som kan ramme en større gruppe 
mennesker. 

ROS-analysen skal kunne benyttes som utgangspunkt for utarbeidelse av beredskapsplan. 

Analysen skal omfatte: 

 eksisterende og fremtidig risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen 
 risiko og sårbarhet utenfor kommunens område som kan ha betydning for kommunen 
 hvordan ulike risikoer og sårbarheter kan påvirke hverandre 
 særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur 
 kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet 
 behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

2.3 Forutsetninger 
Analysen vurderer risiko og sårbarhet i fredstid. Den er holdt på et overordnet nivå og går ikke i 
detalj på alle risikoforhold i kommunen, men gir informasjon om hvor det kan være 
hensiktsmessig å gjøre mer detaljerte vurderinger. 

Analysen fungerer som et beslutningsgrunnlag for prioritering av tiltak, videreutvikling av 
kommunens beredskapsplaner og revisjon/utarbeidelse av kommunedelplaner. 

2.4 Avgrensninger   
Det primære fokus for arbeidet har vært å avdekke og analysere hendelser med stor risiko for 
liv og helse samt de tjenestene som kommunen leverer og som er kritiske for liv og helse. Andre 
konsekvensdimensjoner som utslipp til ytre miljø, materielle skader, økonomiske tap og skader 
på omdømme er også behandlet. Manglende evne til å utføre andre lovpålagte tjenester som for 
eksempel kommunens og skolenes evne til å oppfylle målene i kunnskapsløftet eller full 
barnehagedekning inngår ikke i analysen, men identifiseres som mulige effekter av de 
scenarioene som er vurdert. 

2.5 Organisering og deltakere 
Arbeidet er gjennomført ved at konsulentene Holm og Heggelund har fungert som 
prosjektledelse og sekretariat, mens Personal og organisasjonsavdelingen i Vestby har ivaretatt 
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rollen som styringsgruppe. Linjeorganisasjonen har vært engasjert gjennom informasjonsmøter 
med alle RO-ledere og dialogmøter med utvalgte RO-ledere.  Videre er det gjennomført møter 
med utvalgte offentlige og private aktører.  

2.6 Metode og prosess 
DSBs veileder ble utgitt kort tid før arbeidet med ROS-analysen startet.  I hovedsak ligger 
metodene og prosessen i denne til grunn for arbeidet. De terskelverdier og begrep som er brukt 
i analysen fremgår av Vedlegg A og ble koordinert med beredskapsledelsen i kommunen før 
analysene startet. 

Aktuelle uønskede hendelser ble presentert for kommunens RO-ledermøte. Valg av scenario ble 
justert i tråd med tilbakemeldingene fra dette møtet. Grunnlaget for valgene er belyst i kapittel 
4. Scenarioene illustrerer mulige hendelser som kan skje i Vestby. Kildene til statistiske data 
som er brukt i vurderingene er i hovedsak relevante rapporter og offentlig tilgjengelig 
statistikk.  Et utvalg av kommunens ledere har gitt innspill til verdiene og scenarioene gjennom 
en nettbasert undersøkelse.   

Aktuelle scenario er diskutert med relevante aktører i kommunen gjennom kontormøter 
og/eller dialog på telefon og epost. Hensikten har vært å kvalitetssikre de opplysningene og 
forutsetningene som er gjort i scenarioene og i størst mulig grad forankre vurderingene i 
kommunens fagmiljøer. 

Sårbarheten er beskrevet ved å identifisere hvilke samfunnsfunksjoner og/eller kritisk 
infrastruktur som vil bli berørt og hvilke utfordringer de blir utsatt for i et scenario. For å 
konsentrere analyser om ulike deler av kommunens enheter samt å unngå at scenarioene 
overlapper for mye i konsekvenser har vi tonet ned følgehendelsene i det enkelte scenario. 
Eksempelvis er det mange scenario som potensielt kan føre til mangel på elektrisk kraft. Dette 
er behandlet i ett scenario. I dette har vi ikke tatt med effekten på IKT eller vannforsyning, fordi 
disse er behandlet i egne scenario. En oversikt over hvilke scenario som truer de kritiske 
samfunnsfunksjonene er gjengitt i Vedlegg C  

I de tilfelle det har vært hensiktsmessig har scenario fra nasjonalt risikobilde dannet grunnlag 
for analysene. Vinklingen på scenarioet har da vært vurderinger av hvordan hendelsen 
utfordrer kommunens ressurser og kriseledelse. Nedskalerte verdier fra nasjonalt risikobilde er 
i hovedsak lagt til grunn for oppført sannsynlighet og konsekvens i disse scenarioene.  

Oppsummering av vurderingene er gjort i kapittel 5 og er inndelt i et avsnitt for hver 
konsekvenstype. Dette gir kommunen grunnlag for å redusere sannsynligheten eller 
konsekvensene av hendelser ut fra hvilke samfunnsverdier som er mest utsatt. Til slutt er det 
en samlet oppsummering av risiko hvor det fremgår hvilke scenario som er de mest 
utfordrende for Vestby kommune innen hver konsekvenskategori. 

For hvert scenario er det gjort en oppsummering av tiltak som kan bidra til å redusere 
sannsynligheten eller sette kommunen bedre i stand til å håndtere konsekvensene av 
scenarioet.  Et sammendrag av disse er å finne i kapittel 6. 
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 Kommunebeskrivelse og informasjonsgrunnlag 

3.1 Kommunebeskrivelse 
Vestby kommune er en del av Follo 
regionen på østsiden av Oslofjorden. 
Den har et areal på 133 km2 og ca.16300 
innbyggere. Folketallet øker mer enn 
landsgjennomsnittet (Nore, Aarhaug, 
Gundersen, Barlindhaug, & Sørlie, 
2014). Kommunen grenser mot Moss, 
Hobøl og Våler kommune i Østfold, og 
Ås og Frogn kommune i Akershus. 

Administrasjonssenteret er i Vestby. Det 
er en bevisst strategi å fortette Vestby 
sentrum og videreutvikle tettstedet med 
nyetableringer av boliger og 
handelsnæring. De andre tettstedene i 
kommunen er Hvitsten, Garder, Hølen 
og Son.  

Landskapet er variert med kystlinje mot 
Oslofjorden i vest og skog, nærings- og 
landbruksarealer mot øst. Kommunen 
ligger under den marine grense. Det er 
påvist kvikkleire i områder, men det er 
ikke gjort en helhetlig analyse av 
forekomstene slik det anbefales i NVE 
Plan for skredkartleging (2011). 

Framskrevne modeller for regionen 
viser at det er stor sannsynlighet for 
flere og kraftigere regnskyll og mere 

nedbør totalt, men avtagende snømengde og også tendenser til lengre perioder med svært tørt 
vær. Det forventes at høye vindstyrker kan forekomme noe hyppigere (Røde Kors, 2014). 
Grunnet landheving blir det moderat havnivåøkning, middel beregnet til 12 cm i 2100 (DSB, 
2009).  

Elven Såna renner fra Hølen i en markert dal ut i sjøen i Son. Elva har i grovt sitt nedbørsfelt i 
flatt terreng øst av jernbanen som også innbefatter områdene Vestby sentrum og 
næringsområdet Deli skog. Flommer kan forekomme og har først og fremst konsekvenser for 
Hølen (NVE, 2012). Stormflo vil ramme Hvitsten og Son. For øvrig er kommunen historisk sett 
ikke spesielt utsatt for naturhendelser. 

Europavei 6 og Østfoldbanen går parallelt i nord-syd retning gjennom og midt i kommunen og 
er betydelige trafikkårer for gods- og persontrafikk. Kommunens interne veinett gir flere 
omkjøringsmuligheter. Ingen tettsteder eller områder ligger spesielt utsatt til for å bli isolert 
ved uønskede hendelser. Det er planlagt utvidet kapasitet og dobbeltspor på hele Østfoldbanen, 
og kommunen kan bli berørt av andre fremtidige regionale og nasjonal planer som 
vertskommune for godsknutepunkt og en brokryssing på en ny tverrforbindelse over 
Oslofjorden.  Rygge lufthavn ligger 25 km i luftlinje fra Vestby sentrum og synes å ha stabilisert 
seg på 180 000 passasjerer årlig etter oppstarten i 2009. Oslofjorden er en av Norges travleste 
skipsleder som seiles av over 5000 skip pr år.  

Vestby Kommune har i lengre tid vært i vekst. Kommunen har derfor erfaring og kompetanse til 
å håndtere fortsatt vekst, urbanisering og omforming av næringslivet. Det er etablert og er 

Figur 1 Kart over Vestby kommune 
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videre planlagt bygget flere store kjøpesentre som retter seg mot kundegrupper fra hele 
regionen. De store samferdselsårene gjennom kommunen, handelsvirksomheten, mange hytter 
og turister i sommerperioden, medfører at kommunen i perioder har en befolkning som er 
vesentlig større enn antall registrerte innbyggere.  

Kommunen har pr i dag kun en bedrift registrert som storulykkevirksomhet.  

3.2 Organisasjon, tjenesteproduksjon og lokal infrastruktur 
Kommuneledelsen er organisert med fellesfunksjoner i sentraladministrasjonen på Vestby 
Rådhus og en linjeorganisasjon med 10 resultatområder samt NAV. Se figur 2. 

Kommunen har 8 kommunale og 13 private barnehager med til sammen ca. 1130 barn. 
Utdanningsinstitusjonene til kommunen består av fem barneskoler og to ungdomsskoler. I 
tillegg ligger Vestby videregående skole og Follo folkehøgskole i kommunen. 

Vestby sykehjem har 86 plasser og det er private og offentlige omsorgsboliger med til sammen 
ca.200 beboere. Kommunen har til sammen 11 fastleger, en av disse har deltidsstilling som 
kommunelege. Vestby har sin legevakt organisert i interkommunale Mosseregionens legevakt, 
lokalisert utenfor kommunens egne grenser ved Mosseporten. Fra november 2015 er Østfold 
Sykehus Kalnes ved Grålum/Fredrikstad kommunens primære sykehus for akuttmottak, med 
AHUS og Ullevål som alternativer. Moss og Ski sykehus har ikke akuttmottak og vil ikke være 
ressurs i en krisesituasjon uten beslutning i Helseregion Øst.  

Vannproduksjonen ivaretas i hovedsak (85%) av MOVAR vann som leverer via en hovedledning 
til Vestbys kommunegrense, og kommunen drifter derfra eget ledningsnett til kommunens 
abonnenter. Øvrige vannkilder er Follo Vannverk, Kjenn private vannverk og private brønner. 
Hafslund har ansvar for regionalnettet og det lokale distribusjonsnettet for elektrisk kraft. 
Vestby er deleier i Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB), som har en 
brannstasjon med deltidsbemanning i nærheten av Vestby sentrum. 

 

 
Figur 2 Organisasjonstablå for Vestby kommune 

3.3 Kriseledelse 
Kriseledelse etableres når det inntreffer uønskede hendelser 

 med et omfang som den etablerte linjeledelsen ikke kan håndtere tilfredsstillende på grunn 
av manglende utstyr, personell m.m.  

 hvor det kan være behov for særlige informasjonstiltak  
 hvor statlige myndigheter anmoder om bistand fra kommunen. 
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Den kan bestå av rådmann, alle RO-ledere og NAV-leder, IKT-fagleder, økonomisjef, leder av 
fellestjenesten, beredskapsleder og leder Servicekontoret. Rådmannen avgjør ut fra krisens art 
hvem i kriseledelsen som skal tre sammen. 

Økonomisjef avdeles til politiet som liaison ved behov. Leder av servicekontoret styrer 
informasjonsarbeidet. Kultursjef er til disposisjon som ordreformidler og til analysearbeid. 

3.4 Informasjonsgrunnlag 
Interne dokumenter fra Vestby kommune og IKS/tilsvarende som ivaretar kommunale 
oppgaver. Se også kapittel 7 og referanseliste til slutt i hvert scenario..  

Tittel Dato Referanse/kilde 

Kommuneplan Vestby 2014-2026 2015-04-20  

Beredskapsplan for Vestby kommune  Beredskapsleder  

7.1 Beredskapsplan for Vestby kommune. 
7.2 Plan for kriseledelsen i Vestby kommune 
7.3 Kontakt/Varslingsliste 
7.4 Beredskapsplan for RO eiendom 
7.5 Beredskapsplan for RO kommunalteknikk 
7.6 Beredskapsplan for RO Plan Bygg og Geodata 
7.8 Beredskapsplan for RO Skole  
7.9 Beredskapsplan for RO Barnehage 
7.12 Beredskapsplan for RO Sykehjem 
7.13 Beredskapsplan for RO Rehabilitering 
7.14 Smittevernplan for Vestby kommune 
7.15 Plan for Kriseteamet (psykosoialt) 
7.16 Plan for informasjonstjeneste 
7.17 Plan for informasjonssenter (ikke iverksatt) 
7.18 Plan for pårørendesenter 
7.19 Plan for evakueringssenter 
7.20 Plan for alternative lokaler barnehagedrift (ikke 

utarbeidet) 
7.21-1 ROS analyse for Vestby kommune 2002 med 

diverse vedlegg 
Lokal beredskapsplan NAV Vestby 
Utvalgte detaljerte ROS-analyser og notater. 

2013-02-21 
2013-01-19 
2013-01-02 
2013-01-02 
mar 2006 
udatert 
feb 2013 
mar 2011 
2011-04-05 
mar 2013 
12/2013 
nov 2012 
2013-01-02 
udatert 
2013-01-02 
2013-01-02 
 
 
 
 
2013-03-20 

 

MOVAR IKS  

ROS Del B - Risikovurdering  

 Vannforsyning 
 Avløp  
 IT 

2012-03-30  

 

Sektorsjef Vann og 
Avløp 

Del C – Beredskapsanalyse 

 Vannforsyning 
 Avløp 
 IT  

2012-03-30  

 

 

Beredskapsplan MOVAR VA  2012-03-04  

Dokumentasjon av organisering og dimensjonering i 
Mosseregionens interkommunale brann- og 
feiervesen (MIB)  

2009-10-12 Brannsjef 

Tabell 1 Informasjonsgrunnlag 
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 Identifikasjon av uønskede hendelser 

4.1 Grunnlag 
Valg av scenario er basert på Vestbys gjeldende ROS-analyse samt ROS MIB og ROS MOVAR 
Vann, kommuneplan og supplert med oppdateringer og vurderinger fra kommuneledelsen. 
ROS-analyser for nabokommuner er også gjennomgått med sikte på å supplere bildet av hvilke 
uønskede hendelser som kan skje (Frogn kommune, 2011; Oppegård kommune, 2011; 
Regionrådet for Mosseregionen, 2013). Nasjonale risikobilder (DSB, 2012, 2013, 2014a) og 
ROS-analysen for Oslo og Akershus (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2010) er brukt til å 
supplere bildet. Relevante rapporter fra fagmiljø er brukt som supplement og 
bakgrunnsdokumenter.  

Hvert av de valgte scenarioene dekker en typisk hendelse innenfor sitt område, har stor 
overførbarhet og som  

 potensielt har store konsekvenser 
 berører flere sektorer/ansvarsområder og krever samordning 
 går ut over kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av ordinære rutiner og 

redningstjenester 
 skaper stor frykt i befolkningen.  

En har bevisst unngått å drøfte tekniske detaljer mht. årsaker og utvikling i de enkelte 
scenarioene. Ved dette oppnås en helhetlig og overordnet analyse som synliggjør 
kommuneledelsens samordningsrolle og samfunnssikkerhetsansvar på tvers av sektorer. En 
hovedhensikt har vært å identifisere gjensidig avhengighet mellom de forskjellige 
resultatområder i kommunen og samarbeidet med eksterne aktører.  

Denne ROS-analysen skiller seg fra detaljerte ROS-analyser som kommunens resultatområder 
utarbeider. De valgte scenarioene i den helhetlige ROS-analysen vil også kunne indikere at det 
er nødvendig å revidere eller utarbeide nye detaljerte ROS-analyser.  

4.2 Scenario som er analysert  
På grunnlag i forstudie og kommuneledelsens vurderinger bl.a. fra møtet i mai 2014 ble et 
utvalg uønskede hendelser vurdert som kandidater for å utvikle scenario for videre analyse.  
Listen er gjengitt i Vedlegg C og viser omfanget og angir opphavet til hver enkelt hendelse. 

En analyse av denne listen ledet til et utvalg scenario som ble presentert for RO-ledere i møte 
den 16. september 2014. På grunnlag av tilbakemeldinger under og etter møtet er scenarioene i 
tabell 2 gjort til gjenstand for detaljerte analyser. Generell sårbarhet i samfunnet tilsier at en 
hendelse kan påvirke mange resultatområder. For å unngå alt for omfattende scenario er de 
innrettet slik at hvert har ett eller noen få hovedfokus. Samlet sett gir dette et godt bilde av 
Vestby kommunes evne til å håndtere uønskede hendelser innen alle resultatområder.   

 

Scenario Hovedtema 
Naturhendelser 

1. Storm i indre Oslofjord Endret klima. 
Stormflo, flom, 
overvann, trafikk 

2. Pandemi Helsetjenestene 

3. Skogbrann nær Son Følgeskader av 
skogbrann 
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Ulykker 

4. Radioaktivt nedfall Atomulykke 

5. Langvarig bortfall av strøm Energiavhengighet 

6. Skipskollisjon i Oslofjorden Oljeforurensning, 

Fare for stort utslipp av 
giftig gass 

7. Trafikkulykke med farlig gods på E6 ved Vestby sentrum Ulykkeshåndtering 

8. Jernbaneulykke Masseskade i 
kommunen 

9. Flyhavari etter avgang fra Rygge Leteaksjon 

Mulig masseskade 

10. Langvarig vannrasjonering Vannforsyning 

11. Langvarig bortfall av elektronisk kommunikasjon (IKT) Avhengighet av IKT 

12. Gassutslipp fra ASKO Utslipp av giftig gass fra 
storulykkebedrift 

13. Brann i stort kjøpesenter Evakuering 

14. Skred i Vestby sentrum Ustabil kvikkleire i 
område med boliger og 
infrastruktur. 

15. Brann på Vestby sykehjem  Institusjonsbrann 

Evakuering av 
pleietrengende 

Tilsiktede hendelser 

Tilsiktede hendelser 
 

16. Gisselsituasjon på Risil ungdomsskole 
Terrorangrep m våpen 

17. Tjenestenektangrep mot Vestby kommune 
Forsvar mot IKT-
systemene 

Tabell 2 Oversikt over scenario som er vurdert 
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 Risikoanalyse og sårbarhetsvurdering   

5.1 Risikoanalyse 
Risiko er en funksjon av sannsynligheten for at en uønsket hendelse oppstår og konsekvensene 
hvis den skjer. Konsekvensene beskrives fra perspektivene samfunnsverdier og 
konsekvenstyper.  De samfunnsverdiene og konsekvenstypene som brukes for Vestby er 
gjengitt i tabell 3. 

Samfunnsverdier Konsekvenstyper 

Liv og helse 
Dødsfall   
Skader og sykdom 

Stabilitet 
Manglende dekning av grunnleggende behov  
Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø 
Langtidsskader på naturmiljø 
Langtidsskader på kulturmiljø/kulturminner 

Materielle verdier Økonomisk tap  
Omdømme Befolkningens tillit til kommunens ledelse 

Tabell 3 Samfunnsverdier og konsekvenstyper 

En utdyping av hvilke verdier som er brukt for sannsynlighet og konsekvens og skalaene for de 
ulike konsekvenstypene er nærmere beskrevet i Vedlegg A pkt. 2 og 3 De vurderingene som 
ligger til grunn er hentet fra analysene for scenarioene som finnes i analyseskjemaene vedlegg E 
til U. 

Under gjennomgås funnene for hver konsekvenstype, på oversiktsnivå.  Vedlegg B inneholder 
komplette risikobilder for hver konsekvenstype. 

5.1.1 Liv og helse 
Tabell 4 og tabell 5 viser hvilke scenario som kan føre til henholdsvis flest døde og flest tilfelle 
av skader og sykdom som krever behandling ved sykehus.  

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

 Konsekvens 
Scenario 3 

3-5 døde 

4 

6-10 døde 

5 

> 10 døde 

E: 10-100% 

Oftere enn 

hvert 10 år  

 

   

2 Pandemi  

8 Togavsporing nord for Vestby 

15 Brann på Vestby sykehjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skravert bakgrunn angir høy 
usikkerhet. 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

   

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

15  2   

B: 0,1-1% 

1 gang i løpet 

av 100-1000 år  

 

 8  

Tabell 4 Utsnitt av risikobilde dødsfall 

Den type hendelse som kan ta flest liv blant Vestbys innbyggere er smittsomme sykdommer 
med rask spredning som for eksempel ved en pandemi. Øvrige scenario som kan medføre 
mange dødsfall er institusjonsbranner og storm i indre Oslofjord.  Disse scenarioene vil også 
føre til et betydelig antall alvorlig syke og sårede. 

For pandemier og stormer er det ikke mulig å iverksette sannsynlighetsreduserende tiltak. 
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Institusjonsbranner kan forebygges ved bygningstekniske tiltak, oppdaterte planverk og jevnlig 
tilsyn og øvinger.  

Konsekvensene av stormer eller epidemier håndteres best ved å ha oppdaterte planverk og 
gode rutiner for informasjon til og varsling av befolkningen. Også store ulykker som flyhavari, 
jernbaneulykke og større veitrafikkulykker vil kunne føre til mange døde. Ulykker i 
samferdselssektoren håndteres av nødetatene og Vestby kommunes rolle vil i hovedsak være å 
bistå nødetatene i akuttfasen.  

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

 

 
Konsekvens 

Scenario 3 

6-20 

4 

20-100 

5 

> 10 0 

E: 10-100% 

Oftere enn 

hvert  10 år  

 

   

1 Storm i indre Oslofjord 

2 Pandemi  

5 Langvarig bortfall av strøm 

7 Vegtrafikk ulykke m farlig gods  

8 Togavsporing nord for Vestby  

10 Langvarig bortfall av drikkevann  

13 Brann i kjøpesenter 

14 Skred i Vestby sentrum 

15 Brann på Vestby sykehjem 

16 Gisselsituasjon på ungdomsskole 

 

 

Skravert bakgrunn angir høy 
usikkerhet. 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

1, 7   

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

10, 13, 
15, 16 

5 2 

B: 0,1-1% 

1 gang i løpet 

av 100-1000 år  

 

14 8  

Tabell 5 Utsnitt av risikobilde skader og sykdom 

De scenarioene som kan føre til høye dødstall vil også kunne medføre mange alvorlig skadde og 
sårede. Videre er det ytterligere sju scenario som faller i konsekvenskategori 3 eller høyere og 
sannsynlighetskategori B eller høyere.  De fleste ligger i den lavere enden av 
konsekvensskalaen. Ingen scenario faller i de to høyeste sannsynlighets- eller 
konsekvenskategoriene.   

Strøm- og vannmangel over lengre tid vil være spesielt utfordrende fordi det vil ramme de som 
har svak helse eller andre omsorgsbehov særlig hardt. Kommunen bør derfor oppdatere 
prioriteringsplanen for strømleveranser jevnlig for å sikre at den er i samsvar med behovene.  
For øvrig må det være ajourførte oversikter som viser hvem av kommunens innbyggere som vil 
trenge bistand i slike situasjoner og oppdaterte planer for hvordan de skal håndteres.   
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5.1.2 Stabilitet 
Grunnleggende behov som ikke tilfredsstilles kan påvirke stabiliteten.  Slike behov er vann, mat 
og medisiner. Forstyrrelser i dagliglivet omfatter bortfall av tjenester eller funksjoner som er 
nødvendige for at samfunnet skal fungere normalt. Tendensen i analysene er at hendelser som 
truer de grunnleggende behovene ofte også har potensial til å skape forstyrrelser i dagliglivet, 
men at det er forstyrrelser i dagliglivet som gjennomgående har de største konsekvensene.  
Konsekvensene graderes etter hvor lenge de varer og hvor mange de rammer. 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

 

 Konsekvens Scenario 

 
3 

200-1000 p 

2-7 dager 

4 

200-1000 p 

> 7 dager 

5 

> 1000 pers 

> 7 dager 

 

E: 10-100% 

Oftere enn 

hvert 10 år  

 

   

1 Storm i indre Oslofjord 
2 Pandemi  
3 Skogbrann 
4 Radioaktivt nedfall 
5 Langvarig bortfall av strøm 
6 Skipskollisjon i Oslofjorden 
10 Langvarig bortfall av drikkevann 
12 Gassutslipp  
15 Brann på Vestby sykehjem 
16 Gisselsituasjon på ungdomsskole 
17 Tjenestenektangrep mot Vestby kommune 

Skravert bakgrunn angir høy usikkerhet 

 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

17 1, 12  

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

3, 6, 
15, 16 

4, 10 2, 5 

Tabell 6 Utsnitt av risikobilde forstyrrelser i dagliglivet 

Også for samfunnsverdien stabilitet er det pandemi og langvarig bortfall av strøm som fører til 
de største konsekvensene for innbyggerne. Scenarioene storm i indre Oslofjord og et 
gassutslipp er de mest sannsynlige. Den høye sannsynligheten for gassutslipp er i tråd med 
vurderinger gjort av MIB. Risikobildet indikerer for øvrig at det er betydelig antall scenario som 
kan ramme mange innbyggere.  

5.1.3 Natur og miljø  
Generelt viser analysene, med enkelt unntak, at det er lav risiko for hendelser som kan true 
natur og miljø. For naturmiljøet har radioaktivt nedfall den høyeste risikoen, fulgt av en 
skipskollisjon i Oslofjorden hvor det kan bli oljeforurensning.  Kulturmiljøet trues først og 
fremst av skadene som kan oppstå i en storm og ved en skogbrann som sprer seg inn mot 
tettbebyggelse.  
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5.1.4 Materielle verdier  
Materielle verdier omfatter direkte kostnader som følger av en hendelse uavhengig av hvem 
som må bære kostnadene.  Økonomiske tap omfatter skader på eiendom, håndtering og 
normalisering. I den grad det har vært mulig er direkte økonomiske tap for kommunen anslått. 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

 

 Konsekvens Scenario 

 
3 

1– 10 mill 

4 

10 – 100 mill 

5  

> 100 mill 

 

E: 10-100% 

Oftere enn 1 

gang på 10 år  

 

   

1 Storm i indre Oslofjord 

2 Pandemi  

3 Skogbrann 

4 Radioaktivt nedfall 

5 Langvarig bortfall av strøm 

6 Skipskollisjon i Oslofjorden  

10 Langvarig bortfall av drikkevann 

12 Gassutslipp  

13 Brann i kjøpesenter 

15 Brann på Vestby sykehjem 

Skravert bakgrunn angir høy usikkerhet 

 

Skravert = høy usikkerhet 

 

 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

 1  

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

4, 10,  
2, 5, 6, 
12, 13 

3, 15 

Tabell 7 Utsnitt av risikobilde materielle verdier 

De scenarioene som har potensiale til å skape de største økonomiske tapene er skogbrann og en 
brann på Vestby sykehjem. Den hendelse som kan medføre de største samfunnsmessig 
økonomiske tap er et massivt skred som også ødelegger infrastruktur som jernbane og E-6. 
Sannsynligheten er lav, derfor fremkommer ikke det på bildet i tabell 7.  

For Vestby kommune isolert vil en sykehjemsbrann belaste kommunens budsjett mest om 
brannen medfører total gjenoppbygging av nytt sykehjem.  En skogbrann som truer 
tettbebyggelsen i Son vil ramme eierne av bygningene, men vil ha begrensede økonomiske 
konsekvenser for kommunen.   

5.1.5 Omdømme 
Kommunens omdømme gjennom og etter en krise vil påvirkes av om kommunen kan lastes for 
om krisen oppstår, hvordan krisen håndteres fra kommunens side og om det gis god nok 
informasjon til presse og befolkning. Potensial for tap av omdømme er størst i de scenario der 
kommunen har best styrbarhet. 
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5.2 Samlet vurdering av risiko 
Tabell 9 fremstiller risikoen som en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens for alle 
konsekvenstyper og alle scenario. Risiko er produktet av sannsynlighet og konsekvens, noe som 
gir den lavest mulige risikoverdien 1 og den høyest mulige 25.  

Akseptkriteriene som er satt gir følgende indikasjoner: 

0 - 7 Akseptabel risiko 
Hendelser som kommunen vil være i stand til å håndtere uten at det 
settes inn tiltak ut over de som allerede eksisterer.  

7 - 15  Nøytral risiko 
Hendelsene er i grenseområdet for om det bør settes inn tiltak som 
reduserer sannsynligheten for at de oppstår eller som reduserer 
konsekvensene hvis de skulle oppstå. 

15 - 25 Uakseptabel risiko 

 Hendelser som har uakseptable konsekvenser. Primært bør det settes 
inn tiltak som reduserer sannsynligheten hvis det er mulig. Alle 
konsekvensreduserende tiltak må gjennomgås for å være sikker på at 
kommunen gjør det som er mulig hvis hendelsen skulle inntreffe. 

Tabell 8 Akseptkriterier 

Scenario D
ø

d
s
fa

ll 
 

S
k
a
d
e
r 

o
g
 s

y
k
d
o
m

 

M
a
n
g
le

n
d
e
 d

e
k
n
in

g
 a

v
 

g
ru

n
n
le

g
g
e
n
d
e
 b

e
h
o
v
 

F
o
rs

ty
rr

e
ls

e
r 

i 
d
a
g
lig

liv
e
t 

L
a
n
g
ti
d
s
s
k
a
d
e
r 

p
å
 n

a
tu

rm
ilj

ø
 

L
a
n
g
ti
d
s
s
k
a
d
e
r 

p
å
 k

u
lt
u
rm

ilj
ø

/-

m
in

n
e
r 

Ø
k
o
n
o
m

is
k
 t

a
p
 

B
e
fo

lk
n
in

g
e
n
s
 t

ill
it
 t

il 
k
o
m

m
u
n
e
n
s
 

le
d
e
ls

e
 

1 Storm i indre Oslofjord 8 12 8 16 4 12 16 8 

2 Pandemi  15 15 12 15 0 0 12 9 

3 Skogbrann 0 6 3 9 6 12 15 3 

4 Radioaktivt nedfall 6 3 0 12 15 3 9 0 

5 Langvarig bortfall av strøm 6 12 15 15 0 0 12 12 

6 Skipskollisjon i Oslofjorden 3 6 0 9 9 6 12 9 

7 Vegtrafikk ulykke m farlig gods  8 12 4 4 4 0 8 4 

8 Togavsporing nord for Vestby 8 8 0 6 2 2 4 4 

9 Flyhavari  5 2 1 2 1 1 2 0 

10 Langvarig bortfall av drikkevann 3 9 6 12 3 3 9 9 

11 Langvarig bortfall av IKT 2 2 4 8 0 0 8 6 

12 Gassutslipp  8 8 4 16 4 0 12 12 

13 Brann i kjøpesenter 6 9 6 6 0 0 12 12 

14 Skred i Vestby sentrum 4 6 0 10 0 2 10 8 

15 Brann på Vestby sykehjem 9 9 3 9 3 3 15 9 

16 Gisselsituasjon på ungdomsskole 3 9 3 9 0 0 6 12 

17 Tjenestenektangrep 4 4 4 12 0 0 4 8 

Tabell 9 Det samlede risikobildet for Vestby 

Aktuelle tiltak er oppsummert i kapittel 6. 
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5.3 Sårbarhet 
«Sårbarheten er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en 
uønsket hendelse, samt de problemer systemet får ved å gjenoppta sin virksomhet etter at 
hendelsen er inntruffet» NOU 2000:24/ DSB, 2014a 

Vedlegg C gir en samlet oversikt over hvilke hendelser som berører de ulike 
samfunnsfunksjonene. Gjensidige avhengigheter mellom de kritiske samfunnsfunksjoner vil 
også kunne føre til følgehendelser.  Disse er konkretisert i punktet om sårbarhet i hvert 
scenario og de viktigste er oppsummert i punktene under.   

5.3.1 Forsyning av energi  
Et langvarig bortfall i energiforsyningen er tema i scenario 5. I 2011 ble det gjennomført en 
øvelse i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus hvor målsettingen var å vurdere om 
kommunen ville være i stand til å drifte sin organisasjon på en forsvarlig måte ved et langvarig 
strømbrudd. Fylkesmannens evalueringsrapport etter øvelsen konkluderte med at totalt sett 
hadde kommunen god evne til å håndtere et lengre bortfall av energiforsyningen 
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2011).  

Ved bortfall strøm vil alle kritiske samfunnsfunksjoner rammes i større eller mindre grad. De 
konsekvensene som vil ramme flest er at telefon og data vil bli borte og om situasjonen 
vedvarer må det iverksettes vannrasjonering eller nødvann.   

Nødstrømsaggregatet på Rådhuset gir kommunen god evne til krisehåndtering derfra også ved 
et langvarig strømbrudd. Kommunikasjon med ansatte og innbyggere utenfor Rådhuset vil bli 
vanskelig. I ytterste konsekvens kan det gå ut over kommunens evne til å drive egne tjenester, 
spesielt overfor sårbare grupper.  

Sykehjemmet har aggregat og kan opprettholder sin virksomhet, dog med noe redusert drift. 
Sårbare grupper som ikke bor i institusjon må følges opp spesielt fra kommunens 
omsorgstjenester siden en stor andel av husstandene har strøm som eneste varmekilde. Dette 
gjelder både de som bor i omsorgsboliger og personer som normalt er selvhjulpne, men som vil 
trenge bistand under ekstraordinære omstendigheter.  

Det planlagte aggregatet i Vestby Arena (2015/2016) gir snart kommunen mulighet til å 
opprette og drifte et evakuerings-og pårørendesenter uavhengig av krafttilførsel utenfra.   

5.3.2 Tilgang til elektronisk kommunikasjon  
Dagens samfunn er meget avhengig av elektronisk kommunikasjon. Telefon og internett er 
avgjørende for at samfunnets logistikksystemer skal være operative. Svikter disse systemene vil 
det etter hvert gå ut over alle typer forsyninger og over tid vil det kunne bli mangel på mat og 
medisiner.  Banksystemene og varehandelen er avhengig av IKT, det samme er de fleste 
styringssystemer, også for vann, strøm og styring av kommunikasjonssystemene. 

Deler av Vestbys interne nett er i stand til å operere autonomt selv om samfunnets 
teleinfrastruktur skulle svikte, mens andre deler er avhengig av teleleverandørenes kjerne- 
eller spredenett.   

5.3.3  Vannforsyning 
Den tekniske standarden på MOVAR vannverk, etablerte løsninger for reservevann sammen 
med kommunens egne høydebassengene gir Vestby et robust forsyningssystem for vann. 
Høydebassengene er oppgitt til å ha kapasitet og trykk nok til å forsyne kommunen i 36 timer 
uavhengig av vannforsyning utenfra og med naturlig trykk uavhengig av strøm.  

De mest sannsynlige årsakene til langvarig svikt i vannleveransene vil være langvarig 
strømsvikt eller svikt i styringssystemene. Svikter vannforsyningen over tid vil kommunens 
oppfølging av særlig sårbare grupper måtte intensiveres. Det vil også føre med seg store 
forstyrrelser for innbyggerne og skape utfordringer for kommunens skole- og barnehagedrift. 
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5.4 Konklusjon risiko og sårbarhet 
Vestby kommune har en geografiske plassering med gode kommunikasjonsakser, sentral 
plassering og godt utbygget strøm- og telenett. Vannforsyningen er robust. Kommunen synes å 
ha god evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.   

Det dimensjonerende scenarioet som kan true liv og helse for kommunens innbyggere er et 
utbrudd av pandemisk influensa.  Kommunen har ingen mulighet til å redusere risikoen for at 
en slik epidemi oppstår. De forberedelsene som gjøres for ivareta befolkningen under et slikt 
utbrudd vil også sette kommunen i stand til å håndtere andre typer epidemier. Det er derfor 
særlig viktig at planverket til enhver tid er oppdatert og at andre tiltak er godt forberedt. 

Storm, pandemi og strømmangel vil kunne føre til at noen ikke får dekket grunnleggende behov 
og skape store forstyrrelser i dagliglivet for mange av innbyggerne.  Storm og strømmangel vil i 
tillegg kunne føre til følgehendelser som truer andre kritiske samfunnsfunksjoner. I den grad 
det er mulig må derfor forebyggende tiltak gis prioritet. 

Veksten i næringsetableringer og høy byggeaktivitet i kommunen gjør det nødvendig å følge 
opp de ROS-analysene som gjennomføres i medhold av plan- og bygningsloven.  I de tilfelle det 
etableres virksomhet som omfattes av storulykkeforskriften må kommunens beredskapsplaner 
ta høyde for den risiko som samfunnet utsettes for.  De funn av kvikkleire og 
masseutglidningene som har skjedd i forbindelse med utbygginger bør føre til at kommunen i 
samarbeid med NVE gjennomfører kartlegging som anbefalt. 
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 Risikohåndtering - forslag til mål, strategier og tiltak. 

6.1 Målsettinger og strategier 
Helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse for Vestby Kommune er gjennomført for å brukes som 
støtte for kommunens helhetlige arbeid med samfunnssikkerhet i utarbeidelse av kommunens 
strategi- og planarbeid og i budsjetter og driftsrutiner. Analysen vil være et av flere 
utgangspunkt for kommunens beredskapsplaner. Videre bør den være basis for videre 
sektorvise risiko og sårbarhetsvurderinger der dette er påkrevet.  

6.2 Tiltak 
Analysen av de respektive hendelser leder til en opplisting av forslag til tiltak for hvert scenario. 

Tiltakene er delt inn i: 
 Sannsynlighetsreduserende tiltak lang sikt med perspektiv utover ett år 

 Sannsynlighetsreduserende tiltak kort sikt med perspektiv opp til ett år,  

 Konsekvensreduserende tiltak.  

For praktisk bruk er det ikke et helt klart og definert skille mellom disse tre kategorier tiltak. De 
enkelte analyser bruker scenario der tid, sted, årsak og utvikling i noen grad er detaljert 
beskrevet. Det poengteres at de forskjellige analyser representerer ett av flere mulige tilnærmet 
verstefallscenario innenfor en kategori hendelser. De tiltakene som foreslås har derfor også 
relevans til hendelser som kan opptre hyppigere og ha mindre konsekvenser.  

Tiltakene er konsentrert om risiko og sårbarhetsområder hvor kommunen kan ha en reell 
styrbarhet. Oversikten gir ikke innbyrdes prioritet, men viser en rekke tiltak som har relevans 
til flere kategorier og typer hendelser. 

Mange av tiltakene er allerede på plass i Vestby kommune, men bør gjennomgås og vurderes 
oppdatert. 

6.3 Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) i langt 
perspektiv 

Tiltak Scenario 
Naturhendelser 

 Konkretisere og gjennomføre tiltak for å møte økt og 
ekstrem skogbrannfare ved fremtidige lengre 
tørkeperioder med fokus på Son: 
o Branngater 
o Opprette egne steder for bålbrenning/grilling og 

begrense slike aktiviteter til disse steder 
o Installerer sprinkleranlegg i verneverdige bebyggelse og 

fredede hus 

3. Skogbrann nær Son 

Ulykker 

 Utarbeide farekart/spredningsmodeller for forskjellige 
scenario med farlig gods på jernbane, vei og faste anlegg for 
å ha et bevisst forhold til problemstillingen i videre 
kommune- og arealplanlegging. 

 I arealplan søke å skille bebyggelse og 
virksomheter/transportakser med vesentlig risiko for 
ulykker med farlig gods. 

 

7. Trafikkulykke med 
farlig gods på E 6 
ved Vestby sentrum 

12. Gassutslipp fra ASKO 
 
 
 

 Gjennomføre en sektor ROS for kommunens vannforsyning 
som verifiserer kapasiteten på kommunens 

10. Langvarig 
vannrasjonering 
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høydebassenger og hvor lenge inn i framtida de vil kunne 
opprettholde en forsyningsreserve for 36 timer.   

 Vurdere deltakelse i MOVARs prosjekt nødvann.  

 Være pådriver overfor HAFSLUND ved nært forestående 
oppdateringer av regional og lokal elforsyning for å legge 
mest mulig overføringer i bakken (mindre sårbar for 
ekstremvær) og videreutvikle redundante løsninger i 
lokalnettet innenfor Vestby og etter kommunens prioriteter 

5. Langvarig bortfall av 
strøm 

 

 Geotekniske undersøkelser og tiltak mot skred som kan 
redusere sannsynligheten bør vurderes. 

 Skredsikre allerede bebygde skredutsatte områder. 
Prosjekteres av geoteknisk fagkyndige. 

 Vurdere alternativ beliggenhet eller ny veiforbindelse slik 
at forbindelse til Østfold og Sverige ikke blir avskåret.  

 Utarbeide farekart for kvikkleire som del av 
kommuneplanens arealdel. 
 

14. Skred i Vestby 
sentrum 

Tilsiktede hendelser 

 Videreutvikle fora og konkretisere arbeid for å identifisere 
fare for og hindre terrorhandlinger i Vestby. 

 Ta hensyn til denne type sårbarhet og ha en bevisst 
holdning og vurdering av dette ved  utforming av 
barnehager, skoler og andre offentlige rom, institusjoner og 
arenaer   

16. Gisselsituasjon på 
Risil ungdomsskole 

 Sørge for tilstrekkelig båndbredde og maskinvare til å 
håndtere unormalt stor trafikk 

 Gjennomføre en detaljert ROS analyse av kommunens eget 
nett for å avdekke sannsynligheten for, konsekvensene ved 
og tiltak for å hindre at kommunens eget nett faller ut over 
lengre tid. 

17. Tjenesteangrep mot 
Vestby kommune 

Tabell 10 Generelle forebyggende tiltak - langt perspektiv 

6.4 Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) i kort 
perspektiv 

Tiltak Scenario 
Naturhendelser 

 Totalforbud mot engangsgriller. Øke brannovervåking og 
kontroll 

3. Skogbrann nær Son 

Ulykker 

 Være pådriver overfor Hafslund for å oppnå best mulig 
«oppetid» ved vedlikeholdsplaner, kraftgate rydding, 
redundante løsninger og lignende 

5. Langvarig bortfall av 
strøm 

 

 Ved farekart for forskjellige ulykker med farlig gods, 
vurdere sårbarhet og utfordringer for bebyggelse og annen 
infrastruktur og ha et bevisst forhold til problemstillingen i 
videre kommuneplanlegging og beredskapsplaner.  

 Sikre at MIB og andre kontrollinstanser er orientert om 
status på etablerte og planlagte etableringer av 
virksomheter som behandler farlige stoffer, spesielt for de 
som omfattes av Storulykkeforskriften. 

6. Skipskollisjon i 
Oslofjorden 

7. Trafikkulykke med 
farlig gods på E 6 ved 
Vestby sentrum 

12. Gassutslipp fra ASKO 

 Ha et bevisst forhold til den sårbarhet som den store 13. Brann i stort 
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utbyggingen av kjøpesentra og næringsområder påfører 
Vestby mht. press på infrastruktur og økt risiko for store 
ulykker. Ha dette som moment i videre planlegging og 
vekst i kommunen. Som eksempel etablere robusthet i 
veisystemer både for mulig evakuering og enkel tilgang for 
nødetater ved behov. 

kjøpesenter 
 
 

 Informere grunneiere og andre aktuelle om 
grunnforholdene og om varsomhet ved endringer på egen 
tom/eiendom. 

 Sikre kompetanse i ressursoversikter og varslingslister for 
å håndtere skredfare.  

 Kontrollere erosjon som kan utløse skred og oppfølging av 
byggetiltak innenfor skredutsatte områder. 

 Revidering av reguleringsplaner for Vestby sentrum. 

14. Skred i Vestby 
sentrum 

Tilsiktede hendelser 

 Inngå avtale med Telenor om ytre forsvar av kommunens 
datanett 

 Implementere indre forsvar i egne nett 
 Benytte brannmurer som kan begrense trafikk fra spesielle 

ip-adresser og lokasjoner. 
 Gjennomføre kartlegging og sårbarhetsundersøkelse av IP-

adresser som er tilgjengelige på Internett gjennom 
programmet Allvis hos NSM. 

17. Tjenesteangrep mot 
Vestby kommune 

Tabell 11 Generelle forebyggende tiltak - kort perspektiv 

6.5 Konsekvensreduserende tiltak 
De konsekvensreduserende tiltakene er fordelt på to tabeller. Den første tabellen inneholder 
tiltak som er relevante for flere scenario mens i den andre tabellen er det tiltak som kun gjelder 
ett scenario. 

Tiltak Scenario 

 Vakt og varslingsrutiner. 
Kvalitetssikre kommunens evne til å opprettholde et 
adekvat 24/7 responsapparat på ledelsesnivå for de 
forskjellige typer hendelser. Inkludert i dette er klare 
ansvarsforhold for mottak og reaksjon på de forskjellige 
varslinger og meldinger som gis av overordnede 
myndigheter, av nødetatene og av egne tjenester. 

Alle 

 Beredskapsplaner 
Oppdatere gjeldende overordnet beredskapsplan. Herunder 
lage tiltakskort for de enkelte aktuelle hendelser eller 
grupper hendelser der dette vurderes kosteffektivt. 

 Jevnlig øve momenter i beredskapsplanen 
 Bevisstgjøring av egne ansatte og kommunens innbyggere 

Alle 

 Videreutvikle beredskapsplaner, infrastruktur og ressurser 
for opprettelse og drift av evakuerings-, pårørende- og 
informasjonssentre, bistand til nødetatene og 
krisekommunikasjon og informasjon til innbyggerne. 

1,2,3,5,6,7,8,9,12,13 

 Opprette bindende kontrakter med lokale entreprenører og 
frivillige organisasjoner som raskt kan kalles inn ved 
krisesituasjoner, f. eks. for ekstra vei og snørydding/strøing, 
pumpekapasitet ved overvann og innsig i kjellere, transport 
av personell ved «evakuering» etc. 

1,3,5,6,7,8,9,14,15 
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Tiltak Scenario 

 Opprette bindende kontrakter med profesjonelle aktører og 
frivillige organisasjoner som raskt kan kalles inn ved 
krisesituasjoner som bistand i aktivering og drift av 
evakuerings- pårørende- og informasjonssentre, for å hjelpe 
til med å ta hånd om pleietrengende, vakttjenester ol 

1,2,3,5,6,7,8,9,12,13 

 Prioritere kommunens tjenester ved stort fravær 
 Opprette bindende kontrakter med profesjonelle aktører og 

frivillige organisasjoner for arbeidshjelp i situasjoner med 
ekstreme jobbfravær. 

2.4 

 Drøfte de forskjellige ulykke scenario på veg, jernbane, sjø 
og luft med egne nødetater og involverte som Vegvesenet, 
luftfartsmyndigheter/Moss Lufthavn Rygge, 
Jernbaneverket/NSB, IUA RITS og andre relevante aktører.  
Avklarer rollefordelinger, forventninger til kommunens 
beredskap for og bistand i ulykker og rolle i kriseledelse 

6,7,8,9 

 

 Lage spredningskart for forskjellige ulykker med farlige 
stoffer for bruk i beredskapssammenheng 

6,7,8,9 

 

 Etablere planverk og varslingsordninger for 
evakueringssituasjoner og andre uønskede hendelser som 
krever varsling 

1,3, 6,7,12 

15,16 

 Etablere og rutinemessig oppdatere oversikt over bopel for 
omsorgspersoner som trenger assistanse ved evakuering 
eller andre uønskede hendelser 

2,3,12  

 

 Etablere rutiner for adressebasert og områdebestemt 
befolkningsvarsling eventuelt i samarbeid med nødetater og 
nabokommuner. 

Gjelder direkte eller 
indirekte for alle 
scenario. 

 Påvirke mobiloperatører til å etablere høy beredskap for 
mere trafikk i mobilbåndene ved kritiske hendelser. 

1,3,4,6,7,8,9,11,12,13,15,
16 

Tabell 12 Konsekvensreduserende tiltak som berører flere scenario 

 
Tiltak  Scenario 
Naturhendelser 

Konkretisere og gjøre tiltak for å møte utfordringer med endret 
klima. Herunder nevnes: 

 Opprettholde og forsterke en proaktiv tilpasning til 
klimaendringer og mere konkret integrere dette i 
kommunens planarbeid, både samfunnsdel og arealplan. 

 Dimensjonere planer og tekniske opplegg iht. de høye 
alternativer i de fremskrevne klimamodeller for å tåle økt 
mengde nedbør og mere akutte nedbørsperioder med 
regnflom i bekker og elver, mere overvann og nye 
kapasitetsbehov i stikkrenner og systemer for avrenning fra 
eksisterende og planlagte bolig- og næringsområder.   

 Tiltak for bebyggelse, infrastruktur og bryggeanlegg i Son og 
Hvitsten spesielt for å tåle ekstremvind og stormflo opp til 
2,5 m.  

 

 

 

1 Storm i indre 
Oslofjord 

 Gjennomgå scenarioet og erfaringer fra tidligere liknende 
hendelser med aktuelle ledere i kommunen. 2 Pandemi 
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Tiltak  Scenario 
Kontrollere/ajourføre gjeldende beredskapsplaner  

 Øve på praktisk oppsett for massevaksinasjon, bemanning 
inklusive ansvar for fastleger, lokaliteter, materiell, mottak 
og sårbarhet ved oppbevaring av vaksiner.  

 Sørge for materiell og rutiner for å ivareta god hygiene både 
ved normal drift og i et smittescenario. 

 

 Kommunen går gjennom skogbrann scenario med 
nødetatene og utarbeider generisk beredskapsplan for 
større branner som inkluderer ansvarsforhold mellom 
nødetater og kommunens ledelse samt rutiner for å 
rekvirere/anmode om nasjonale ressurser. 

 Gjensidig informasjon og koordinering/forventninger mht. 
brannsikring i Son 

3 Skogbrann nær Son 

Ulykker 

 Forberede pålegg av kortsiktige tiltak/restriksjoner i 
produksjon av næringsmidler/jordbruk. 

 Forberede råd om opphold innendørs 
 Utarbeide plan for prioritering og utdeling av jodtabletter til 

befolkningen og innsatspersonell samt gi råd om bruk. 
 Forberede kostholdsråd og andre råd om dosereduserende 

tiltak 

4 Radioaktivt nedfall 

 

 Rutinemessige og jevnlige (årlige) oppdateringer av 
prioriteringsplan for strømleveranser (ajour 26.04 2011) 
for å sikre at man tar hensyn til de siste utbygginger og 
utvikling innen kommunen.  

 Opprette avtaler med leverandører av fjernvarme eller 
nærvarme/pellets anlegg om at de skal ha nødstrøm og 
drivstoff nok til å opprettholde produksjonen og levere 
varmt vann på yttervegg i alle kommunale bygg som er 
abonnenter i minst 4 dager under bortfall av strøm. 
Planlagte evakueringslokaler og evt. omsorgsboliger bør 
prioriteres. Tilsvarende ordning bør vurderes der det er 
mulig å lage «grupper» av privat abonnenter som går på 
samme delsystem.  

 Anskaffe/sikre tilgang til et antall gassovner og 
nødstrømaggregater for bruk i kommunale institusjoner/til 
utlån for private i boliger uten alternative 
oppvarmingsmuligheter. Opplegg for forsyningssikkerhet 
gass/drivstoff 

 Tilrettelegge prioriterte bygg for tilkobling til 
nødstrømaggregater. 

 Anskaffe alternativt samband uavhengig av mobilnettet i et 
antall som dekker ledelsens behov for effektiv kommando 
og kontroll til de enkelte RO er for om mulig å minske 
ekstraarbeid pga. bortfall av mobilnett.  

 Sørge for at høydebasseng til enhver tid har størst mulig 
fyllingsgrad, spesiell fokus mot dette om det varsles 
situasjoner som man vet kan bli kritisk for vannforsyning 
fra MOVAR.  

 Ha gode planer og materiell for å iverksette distribusjon av 
nødvann. Vurdere å inngå i MOVARs samarbeidsprosjekt for 

5 Langvarig bortfall av 
kraftforsyning 
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Tiltak  Scenario 
nødvann.  

 Øke kapasiteten på egne reservetanker med drivstoff til 
egne kjøretøy og aggregater, evt. også opprette avtaler med 
lokal forhandlere om å installere nødstrøm.  

 Etablere lager av tørrmat og liknende for inntil 5 døgns drift 
i kommunens institusjoner, med kapasitet til også å dekke 
behov for beboerne i omsorgsboliger   

 Etablere lager av nødvendige medisiner for minst 1 ukes 
forventede behov ved relevante av kommunens 
virksomheter og tjenestesteder 

 Inngå avtaler om mobile toalettvogner og andre 
midlertidige toalettløsninger  

 Etablere opplegg for håndhygiene uavhengig av vann på 
toaletter i alle offentlige bygg  

 Beredskapsbestemmelser for nødvann på institusjoner, hos 
pleietrengende etc. 

 Videreutvikle og øve en konkret plan for nødvann.  
 Vurdere deltakelse i MOVARs interkommunal prosjekt for 

nødvann. 

10 Langvarig 
vannrasjonering 

 

 Back-up løsninger for de lokasjonene som mister 
radiolinjebasert samband  

 Vurdere mulighetene for at Vestby kan drive autonomt for 
sentrale systemer som sak-arkivsystem, eventuelt skybasert 
skoleadministrativt system og journalsystemet. 

 Papirbasert backupløsning for hjemmetjenestens PDA-
løsning. 

 Inngå bindende avtaler med lokale lag og foreninger som 
har tilgang til jakt/sikringsradioer om at disse kan stilles til 
disposisjon for kommunen i et gitt tilfelle. 

11 Langvarig bortfall 
av elektronisk 
kommunikasjon 

 

 Gi generell informasjon til befolkningen som er bosatt i 
områder som vurderes særlig utsatt for mulig 
ammoniakkgassutslipp fra ASKO 

12 Gassutslipp fra 
ASKO 

 Gi informasjon til befolkning om egenberedskap ved 
strømbrudd. 

 Vurdere tiltak for å styrke kommunikasjon med 
befolkningen under uønskede hendelser.  

14 Skred i Vestby 
sentrum 

 Kontinuerlig ajourhold og jevnlig øving av «Beredskapsplan 
for Vestby sykehjem (7.12)» og «Brannberedskap Vestby 
sykehjem» herunder: 
o Rømmingsrutiner 
o Avtaler med andre sykehjem for å overføre pasienter 
o Utarbeide planer og ha avtaler om nærliggende 

midlertidig innkvartering/opphold under 
rømmingsfasen  

o Avtaler/ordninger for rask transportstøtte for å overføre 
beboere til andre sykehjem/institusjoner  

o Informasjon til og mottak av pårørende, informasjon og 
mottak av presse (Kriseledelsen) 

o Planer og rutiner for sikker oppbevaring, redning og 
overføring av sykejournaler og andre personlig og 
livsnødvendige opplysninger sammen med beboeren til 

15 Brann på Vestby 
sykehjem 

 



8/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - 19/00167-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon : Helhetlig ROS for Vestby kommune versjon 1-2016

Helhetlig ROS for Vestby kommune Versjon 1.0 

6 Risikohåndtering - forslag til mål, strategier og tiltak. Dato: 2016-02-02 

 

 23 

Tiltak  Scenario 
nytt bosted/institusjon  

o Avtaler med frivillige organisasjoner som raskt kan stille 
forlegning/personell/materiell til rådighet 
(Kriseledelsen) 

 

Tilsiktede hendelser 

 Utvikle og jevnlig oppdatere beredskapsplaner og eventuelt 
utarbeide tiltakskort for hendelsen både for kommunens 
ledelse og den enkelte skole/institusjon. Herunder: 
o Plan og ansvar for informasjonshåndtering. 
o Øve evakuering av elever og skolens personell 
o Øve varslingsprosedyrer overfor pårørende 
o Øve situasjonsrapportering fra Rektor og lærere til 

politiet og kommunens ledelse 

16 Gisselsituasjon på 
Risil ungdomsskole  

 

 Ha et lavhastighets beredskapsabonnement som kan brukes 
for utgående trafikk mens angrepet pågår.. 17 Tjenestenektangrep  

mot Vestby kommune 

Tabell 13 Konsekvensreduserende tiltak som gjelder bare ett scenario 
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 Definisjoner, begreper og terskelverdier  
Dette vedlegget beskriver sentrale definisjoner, begrep og terskelverdier som Vestby kommune 
har bestemt at skal brukes for analysen.  De begrep og verdier som er benyttet i DSBs ROS-
veileder (DSB, 2014c) var utgangspunkt for en dialog om hvilke kategorier og verdier som er 
relevant for Vestby.  

1. Definisjoner 
Begrep Definisjon Kilde 
Akseptkriterier Kriterier som legges til grunn for beslutninger om 

akseptabel risiko. 
www.dsb.no 

Uønskede hendelser Hendelser som avviker fra det normale, og som 
har medført eller kan medføre tap av liv eller 
skade på helse, miljø, materielle verdier og 
kritisk infrastruktur. 

Sivilbeskyttelsesloven 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet 
for og konsekvensen av en uønsket hendelse.  

NS 5814:2008 

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil 
kunne inntreffe.  

NS 5814:2008 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse.  NS 5814:2008 
Sårbarhet Sårbarhet er et utrykk for de problemer et 

system får med å fungere når det utsettes for 
en uønsket hendelse, samt de problemer 
systemet får med å gjenoppta sin virksomhet 
etter at hendelsen har inntruffet. 

NOU(2000:24) 

Befolkningsvarsling.  Informasjon til befolkningen ved uønskede 
hendelser som har oppstått eller kan oppstå. 
Varslingen har ulik karakter, tilpasset den 
enkelte situasjon og uønskede hendelse. 

DSB  
(epost 11/5 2015, 
Gunnbjørg Kindem) 

Samfunnsverdier Verdier man ønsker å beskytte mot 
konsekvenser av uønskede hendelser. 

NRB 2014 

Kritiske 
samfunnsfunksjoner 

Oppgaver som samfunnet må opprettholde for å 

ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.  
DSB ”Veileder til 
helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse i 
kommunen” 

Tabell 14 Definisjoner 

2. Sannsynlighet 
Sannsynlighet grupperer de uønskede hendelsene basert på hvor ofte de kan forventes å oppstå.   

Kategori Tidsintervall Sannsynlighet (per år) 
E Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år  > 10 % 
D 1 gang i løpet av 10 til 50 år  2-10 % 
C 1 gang i løpet av 50 til 100 år  1-2 % 
B 1 gang i løpet av 100 til 1000 år  0,1-1 % 
A Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år  < 0,1 % 

Tabell 15 Sannsynlighet 
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3. Samfunnsverdier og konsekvenstyper  
 

Samfunnsverdier Konsekvenstyper 

Liv og helse 
Dødsfall   
Skader og sykdom 

Stabilitet 
Manglende dekning av grunnleggende behov  
Forstyrrelser i dagliglivet 

Natur og miljø 
Langtidsskader på naturmiljø 
Langtidsskader på kulturmiljø/kulturminner 

Materielle verdier Økonomisk tap  
Omdømme Befolkningens tillit til kommunens ledelse 

Tabell 16 Samfunnsverdier og konsekvenstyper 

3.1. Liv og helse 
Konsekvenstypen dødsfall omfatter antall personer som dør direkte og personer som får så 
alvorlige skader at døden fremskyndes. 

Med alvorlig skade eller sykdom menes skader eller sykdom som må behandles på sykehus. De 
som blir indirekte berørt fordi de er familiemedlemmer eller har andre relasjoner til de 
rammede er ikke tatt med. Tabellen angir antall personer som rammes. 

Verdiene er identiske med de verdiene som er angitt i veilederen fordi kommunen anså dem for 
å være de riktige terskelverdiene for en kommune med Vestbys folketall. 

Kategori Dødsfall Skader og sykdom 
1 Ingen 1-2 
2 1-2 3-5 
3 3-5 6-20 
4 6-10 20-100 
5 > 10 > 100 

Tabell 17 Konsekvenskategorier for liv og helse 

3.2. Stabilitet 
I tabellen under velges kategoriene som en kombinasjon av hvor mange som berøres av 
hendelsen og hvor lenge den varer. Den samme tabellen er brukt for begge konsekvenstyper 
som inngår i samfunnsverdien stabilitet. 

Manglende dekning av grunnleggende behov innebærer at det kan være mangel på mat, 
drikkevann, medisiner, oppvarming eller en kombinasjon av disse.  For kortere perioder 
omfatter det som regel personer som i begrenset grad er selvhjulpne.  Hvis varigheten strekker 
seg over flere dager vil større deler av befolkningen rammes. 

Forstyrrelser i dagliglivet dreier seg om bortfall av ting, tjenester eller funksjoner som er 
nødvendige for at samfunnet skal fungere normalt.  Det kan være at strømmen er ustabil, telefon 
og internett er utilgjengelig, stengte veier, skoler og barnehager og lignende.   

Antall 
Varighet 

< 50 personer 50-200 
personer 

200 -1000 
personer 

> 1000 
personer 

>7 dager 3 4 5 5 
2-7 dager 2 3 4 5 
1-2 dager 1 2 3 4 

< 1 dag 1 1 2 3 
Tabell 18 Konsekvenskategorier for stabilitet 
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3.3. Natur og miljø 
Natur og miljø deles i konsekvenstypene skade på naturmiljø og skade på 
kulturminner/kulturmiljø.  

Langtids- eller permanent skade på naturmiljø er angitt som en kombinasjon av varigheten fra 
skaden oppstår til naturen er helt restituert.  Utbredelse for en kystlinje angis i km mens 
utbredelsen for et areal i km2. 

Geografisk utbredelse 
Varighet 

< 3 
km2/km 

3 - 30 
km2/km 

30 - 300 
km2/km 

> 300 
km2/km 

> 10 år 2 3 4 5 
3 – 10 år 1 2 3 4 

Tabell 19 Konsekvenskategorier for naturmiljø 

For kulturmiljø 

Fredningsstatus/ 
Verneverdi 

 
Grad av ødeleggelse 

Verneverdige 
kulturminne

r 

Verneverdig 
kulturmiljø 

Fredede 
kulturminne

r 

Fredet 
kulturmiljø 

Omfattende 2 3 4 5 
Begrenset 1 2 3 4 

Tabell 20 Konsekvenskategorier for kulturmiljø 

3.4. Økonomiske og immaterielle verdier 
Økonomiske tap omfatter samfunnets totale kostnader ved hendelsen. Avhengig av type 
hendelser vil det både kunne være alt fra ekstra belastning på kommunens budsjett til summen 
av kommunens, de næringsdrivendes og innbyggernes samlede økonomiske tap og kostnader til 
å håndtere hendelsen.  I analysen av hvert enkelt scenario er det redegjort for hva de 
økonomiske konsekvensene omfatter for scenarioet. 

Kategori Økonomiske tap 
5 > 100 mill kroner 
4 10 – 100 mill kroner 
3 1 mill - 10 mill kroner 
2 100 000 - 1 mill kroner 
1 > 100 000 kroner 

Tabell 21 Konsekvenskategorier for materielle verdier 

Omdømme er en konsekvenstype som indikerer om kommunen kan tape tillit og få negativ 
medieoppmerksomhet etter en hendelse.  

Kategori Omdømmetap 

5 
Langvarig riksdekkende kritikk som permanent svekker 
kommuneledelsens autoritet 

4 Riksdekkende kritikk av krisehåndteringen 

3 
Kritiske reportasjer over tid i lokale medier om 
kommunens evne til krisehåndtering 

2 Berettiget kritikk fra større grupper 
1 Ingen eller uberettiget kritikk fra enkeltpersoner 

Tabell 22 Konsekvenskategorier for omdømme 
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4. Usikkerhet og styrbarhet 
Usikkerheten angis som høy eller lav. 

Høy usikkerhet innebærer at en eller flere av betingelsene under er tilstede: 

• Relevante data og erfaringer er utilgjengelige eller upålitelige 

• Hendelsen/fenomenet som analyseres er dårlig forstått 

• Det er manglende enighet blant de som har deltatt i vurderingen 

Ellers vurderes usikkerheten som lav. 

Styrbarhet angir i hvilken grad kommunen kan påvirke sannsynligheten eller konsekvensene og 
angis som høy, middels eller lav etter følgende kriterier: 

• Høy: Kommunen kan kontrollere/styre 

• Middels: Kommunen kan påvirke 

• Lav: Kommunen kan ikke påvirke   
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 Risikobilder for hver konsekvenstype 
Risikoanalysen er gjennomført for hver konsekvenstype og tar utgangspunkt i en visuell 
presentasjon av risikoen. Risikoverdiene følger av sannsynlighet- og konsekvensvurderingene 
som er gjort i hvert scenario. Hendelser som er meget sannsynlige og har stor konsekvens ligger 
i øvre høyre del av matrisen mens hendelser med lav sannsynlighet og mindre konsekvenser 
ligger i nedre venstre del. 

En utdyping av hvilke verdier som er brukt for sannsynlighet og konsekvens og skalaene for de 
ulike konsekvenstypene er nærmere beskrevet i Vedlegg A pkt. 2 og 3. 

1. Liv og helse 
Innen samfunnsverdien Liv og helse behandles konsekvensområdene dødsfall og alvorlig syke 
og sårede samlet. Samlet sett er det noe høyere risiko for alvorlig skader og sykdom enn for 
dødsfall. Generelt viser risikoen seg allikevel å være relativt lik for de fleste scenarioene. 

Smittsomme sykdommer med rask spredning slik det er analysert i scenario 2 – Pandemi er den 
type hendelse som kan ta flest liv blant Vestbys innbyggere. Både på nasjonalt plan og i 
kommunen er plandokumentene for en slik hendelse nye og oppdaterte. Regjeringen ga i 2014 
ut en ny «Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa». Vestby kommunes 
smittevernplan er fra 2013 og fremstår som et grundig og omfattende styringsdokument. Den 
bør imidlertid kontrolleres for eventuelle endringer i regjeringens beredskapsplan.  

Øvrige scenario med potensial for mange dødsfall er institusjonsbranner.  Vestby sykehjem har 
relativt moderne brannsikring.  Ut over bygningstekniske tiltak er gode planer og prosedyrer 
som øves jevnlig er sammen med hyppige tilsyn med brannberedskapen de viktigste 
forebyggende tiltakene.  

Storm i indre Oslofjord er et meget sannsynlig scenario.  Usikkerhet om konsekvensene er 
imidlertid store.  Erfaringer fra andre stormer viser at majoriteten av dødsfall og alvorlige 
skader skyldes trafikkulykker og at mennesker blir truffet av løse gjenstander som flyr gjennom 
luften. Oppfordringer til befolkningen om å holde seg inne under stormen er det viktigste 
tiltaket en kommune kan iverksette for å redusere antall skader.  

Ulykkescenarioene 8 og 9 vil også ha store skadepotensial. Særlig gjelder det en flyulykke.  
Sannsynligheten for et flyhavari er ansett som meget lav Vestby kommune har ingen mulighet til 
å påvirke sannsynligheten.  Konsekvensreduserende tiltak ved slike akutte hendelser vil for 
Vestby kommune i hovedsak være å bistå nødetatene i akuttfasen. De beredskapstiltakene som 
foreslås for øvrige scenario vil være dekkende også for å håndtere slike hendelser. 
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1.1. Dødsfall 
 

S
a

n
n

sy
n

li
g

h
e

t 

 Konsekvens 
Scenario 

  
1 

Ingen døde 

2 

1-2 døde 

3 

3-5 døde 

4 

6-10 døde 

5 

> 10 døde 

E: 10-100% 

Oftere enn 

hvert 10 år  

 

     

1 Storm i indre Oslofjord 

2 Pandemi  

3 Skogbrann 

4 Radioaktivt nedfall 

5 Langvarig bortfall av strøm 

6 Skipskollisjon i Oslofjorden 

7 Vegtrafikk ulykke m farlig gods  

8 Togavsporing nord for Vestby 

9 Flyhavari  

10 Langvarig bortfall av drikkevann 

11 Langvarig bortfall av IKT 

12 Gassutslipp  

13 Brann i kjøpesenter 

14 Skred i Vestby sentrum 

15 Brann på Vestby sykehjem 

16 Gisselsituasjon på ungdomsskole 

17 Tjenestenektangrep mot Vestby 

kommune 

 

Skravert = høy usikkerhet 

 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

17 
1, 7, 
12 

   

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

6, 10, 
16 

5, 13 
4 

15  2 

B: 0,1-1% 

1 gang i løpet 

av 100-1000 år  

 

11 14  8  

A: <0,1% 

Sjeldnere enn 

hvert 1000 år 

    9 

Tabell 23 Risikobilde dødsfall 

1.2. Alvorlig skade eller sykdom 
 

S
a

n
n

sy
n

li
g

h
e

t 

 Konsekvens 
Scenario 

  
1 

1 - 2  

2 

3 - 5 

3 

6-20 

4 

20-100 

5 

> 10 0 

E: 10-100% 

Oftere enn 

hvert 10 år  

 

     

1 Storm i indre Oslofjord 

2 Pandemi  

3 Skogbrann 

4 Radioaktivt nedfall 

5 Langvarig bortfall av strøm 

6 Skipskollisjon i Oslofjorden 

7 Vegtrafikk ulykke m farlig gods  

8 Togavsporing nord for Vestby 

9 Flyhavari  

10 Langvarig bortfall av drikkevann 

11 Langvarig bortfall av IKT 

12 Gassutslipp  

13 Brann i kjøpesenter 

14 Skred i Vestby sentrum 

15 Brann på Vestby sykehjem 

16 Gisselsituasjon på ungdomsskole 

17 Tjenestenektangrep mot Vestby 

kommune 

 

Skravert = høy usikkerhet 

 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

17 12 1, 7   

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

 3, 6 
10, 13, 
15, 16 

5 2 

B: 0,1-1% 

1 gang i løpet 

av 100-1000 år  

 

4, 11  14 8  

A: <0,1% 

Sjeldnere enn 

hvert 1000 år 

 9    

Tabell 24 Risikobilde skader og sykdom 

  



8/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - 19/00167-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon : Helhetlig ROS for Vestby kommune versjon 1-2016

Helhetlig ROS for Vestby kommune Versjon 1.0 

Vedlegg B Risikobilder for hver konsekvenstype Dato: 2016-02-02 

 

 B-3 

2. Stabilitet 
Samfunnsverdien stabilitet omfatter manglende dekning av grunnleggende behov og 
forstyrrelser i dagliglivet.  

Langvarig bortfall av strøm er det som fører til de største konsekvensene for innbyggerne, både 
når det gjelder grunnleggende behov og andre forstyrrelser. Særlig vil et strømutfall om 
vinteren kunne ramme sårbare grupper sterkt fordi mange er avhengig av strøm for 
oppvarming.  Det er derfor viktig at kommunen har beredskap for å kunne bistå sårbare grupper 
under et strømutfall, og at oversikten over Hafslunds installasjoner i Vestbys sårbare 
abonnenter ajourføres årlig.  

En pandemi vil kunne begrense helseapparatets evne til å ivareta andre pasienter enn de som er 
rammet av pandemien. Det vil derfor kunne være innbyggere som ikke får dekket sine 
grunnleggende behov for medisinsk hjelp.   

Ut over de scenarioene som er nevnt over vil storm, radioaktivt nedfall, og gassutslipp være 
hendelser som i stor grad forstyrrer dagliglivet for innbyggerne. 

2.1. Manglende dekning av grunnleggende behov 
Det som regnes som grunnleggende behov er eksempelvis vann, mat medisiner og lignende.  

 

  Konsekvens Scenario 

 

 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

 
1 

< 50 pers 

< 1 dager 

2 

50-200 p 

1-2 dager 

3 

200-1000 p 

2-7 dager 

4 

200-1000 p 

> 7 dager 

5 

> 1000 pers 

> 7 dager 

E: 10-100% 

Oftere enn 

hvert 10 år  

 

     

1 Storm i indre Oslofjord 

2 Pandemi  

3 Skogbrann 

4 Radioaktivt nedfall 

5 Langvarig bortfall av strøm 

6 Skipskollisjon i Oslofjorden 

7 Vegtrafikk ulykke m farlig gods  

8 Togavsporing nord for Vestby 

9 Flyhavari  

10 Langvarig bortfall av drikkevann 

11 Langvarig bortfall av IKT 

12 Gassutslipp  

13 Brann i kjøpesenter 

14 Skred i Vestby sentrum 

15 Brann på Vestby sykehjem 

16 Gisselsituasjon på ungdomsskole 

17 Tjenestenektangrep mot Vestby 

kommune 

 

Skravert = høy usikkerhet 

 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

7, 12, 
17 

1    

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

3, 15, 
16 

10, 13  2 5 

B: 0,1-1% 

1 gang i løpet 

av 100-1000 år  

 

 11    

A: <0,1% 

Sjeldnere enn 

hvert 1000 år 

9     

Tabell 25 Risikobilde dekning av grunnleggende behov 
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2.2. Forstyrrelser i dagliglivet 
Forstyrrelser i dagliglivet omfatter bortfall av tjenester eller funksjoner som er nødvendige for 
at samfunnet skal fungere normalt som at folk ikke få kommunisert via ordinære kanaler, 
kommer seg ikke på jobb eller skole, mangler tilgang på offentlige tjenester, infrastrukturer og 
varer.  

Alle scenarioene som rammer grunnleggende behov vil også forstyrre dagliglivet til de som 
rammes. Risikobildet plasserer mange hendelser høyt på konsekvensskalaen.  

 

S
a

n
n

sy
n

li
g

h
e

t 

 Konsekvens 
Scenario 

  
1 

< 50 pers 

< 1 dager 

2 

50-200 p 

1-2 dager 

3 

200-1000 p 

2-7 dager 

4 

200-1000 p 

> 7 dager 

5 

> 1000 pers 

> 7 dager 

E: 10-100% 

Oftere enn 

hvert 10 år  

 

     

1 Storm i indre Oslofjord 

2 Pandemi  

3 Skogbrann 

4 Radioaktivt nedfall 

5 Langvarig bortfall av strøm 

6 Skipskollisjon i Oslofjorden 

7 Vegtrafikk ulykke m farlig gods  

8 Togavsporing nord for Vestby 

9 Flyhavari  

10 Langvarig bortfall av drikkevann 

11 Langvarig bortfall av IKT 

12 Gassutslipp  

13 Brann i kjøpesenter 

14 Skred i Vestby sentrum 

15 Brann på Vestby sykehjem 

16 Gisselsituasjon på ungdomsskole 

17 Tjenestenektangrep mot Vestby 

kommune  

 

Skravert = høy usikkerhet 

 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

7  17 1, 12  

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

 13 
3, 6, 

15, 16 
4, 10 2, 5 

B: 0,1-1% 

1 gang i løpet 

av 100-1000 år  

 

  8 11 14 

A: <0,1% 

Sjeldnere enn 

hvert 1000 år 

 9 15   

Tabell 26 Risikobilde forstyrrelser i dagliglivet 
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3. Natur og miljø  

3.1. Langtidsskader på naturmiljø 
For naturmiljøet er det radioaktivt nedfall som har den høyeste risikoen, fulgt av en 
skipskollisjon i Oslofjorden hvor det kan bli oljeforurensning.  Ingen av disse hendelsene vil 
Vestby kunne påvirke ved på egen hånd å iverksette sannsynlighetsreduserende tiltak. 
Beredskapsplanen må inneholde tiltak for å håndtere konsekvensene for kommunen og 
innbyggerne. Konsekvensene for innbyggerne av et større radioaktivt nedfall kan i noen grad 
reduseres ved at kommunen formidler god og rettidig informasjon om hvilke forholdsregler den 
enkelte bør ta.  

Forurensingspotensialet etter en skipskollisjon med oljeutslipp må håndteres ved at kommunen 
har planlagt hvordan de skal mobilisere og aktivisere de ressursene kommunen rår over. I 
akuttfasen er det viktig å ha oversikt over hvilke lagre som finnes av lenser og annet utstyr og 
hvilke myndigheter som kan bidra til å begrense skadene.  Etter akuttfasen må kommunen også 
ha en plan for hvordan fortsatt rensing skal gjennomføres og hvilken bemanning og andre 
ressurser som kan disponeres. For denne typen bemanningskrevende operasjoner vil det være 
nyttig å ha inngått konkrete avtaler om bistand med frivillige organisasjoner. 

 

S
a

n
n

sy
n

li
g

h
e

t 

 Konsekvens 
Scenario 

  
1 

< 3 km2 

3-10 år 

2 

3-30km2 

3-10 år 

3 

30-300km2 

3-10 år 

4 

30-300 km2 

> 10 år 

5 

>300km2/km 

> 10 år 

E: 10-100% 

Oftere enn 

hvert 10 år  

 

     

1 Storm i indre Oslofjord 

2 Pandemi  

3 Skogbrann 

4 Radioaktivt nedfall 

5 Langvarig bortfall av strøm 

6 Skipskollisjon i Oslofjorden 

7 Vegtrafikk ulykke m farlig gods  

8 Togavsporing nord for Vestby 

9 Flyhavari  

10 Langvarig bortfall av drikkevann 

11 Langvarig bortfall av IKT 

12 Gassutslipp  

13 Brann i kjøpesenter 

14 Skred i Vestby sentrum 

15 Brann på Vestby sykehjem 

16 Gisselsituasjon på ungdomsskole 

17 Tjenestenektangrep mot Vestby 

kommune 

 

Skravert = høy usikkerhet 

 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

1, 7, 
12 

    

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

10, 15 3 6  4 

B: 0,1-1% 

1 gang i løpet 

av 100-1000 år  

 

8     

A: <0,1% 

Sjeldnere enn 

hvert 1000 år 

9     

Tabell 27 Risikobilde langtidsskader på naturmiljø 

3.2. Langtidsskader på kulturmiljø/kulturminner 
Kulturmiljøet trues først og fremst av skadene som kan oppstå ved stormflo og ved en 
skogbrann som sprer seg inn mot tettbebyggelse. Kommunen må konsentrere ressursene om å 
håndtere konsekvensene ved en stormflo siden sannsynligheten ikke kan påvirkes.  
Sannsynlighetsreduserende tiltak mot en skogbrann er i hovedsak holdningsskapende tiltak og 
bruk av forbud mot bruk av åpen ild i tørre perioder. Konsekvensreduserende tiltak mot brann 
som truer fredede eller verneverdige kulturminner bør utarbeides i samarbeid med 
brannvesenet. 

De konsekvensreduserende tiltakene mot stormflo er i første rekke å skaffe sikrest mulige data 
for hvilke eiendommer som kan rammes.  Kartene over hvilke områder som vil være utsatt ved 
en dimensjonerende stormflo må utarbeides slik at eierne kan planlegge og forberede egne 
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skadeforebyggende tiltak som de så kan iverksette umiddelbart når slike værforhold varsles. En 
kobling mellom eiendomsregisterets adresseinformasjon og oversikten over utsatte 
eiendommer vil kunne gi muligheten for å sende presise varsler sendes direkte til eierne. 

 

S
a

n
n

sy
n

li
g

h
e

t 

 Konsekvens 
Scenario 

  
1 

Begr. skade 

kulturminne 

2  

Begr. skade 

kulturmiljø 

3 

Omfattende 

kulturmiljø 

4 

Fredede 

kulturminner 

5  

Fredet 

kulturmiljø 

E: 10-100% 

Oftere enn 

hvert 10 år  

 

     

1 Storm i indre Oslofjord 

2 Pandemi  

3 Skogbrann 

4 Radioaktivt nedfall 

5 Langvarig bortfall av strøm 

6 Skipskollisjon i Oslofjorden 

7 Vegtrafikk ulykke m farlig gods  

8 Togavsporing nord for Vestby 

9 Flyhavari  

10 Langvarig bortfall av drikkevann 

11 Langvarig bortfall av IKT 

12 Gassutslipp  

13 Brann i kjøpesenter 

14 Skred i Vestby sentrum 

15 Brann på Vestby sykehjem 

16 Gisselsituasjon på ungdomsskole 

17 Tjenestenektangrep mot Vestby 

kommune 

 

Skravert = høy usikkerhet 

 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

  1   

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

4, 10, 
15 

6  3  

B: 0,1-1% 

1 gang i løpet 

av 100-1000 år  

 

8, 14     

A: <0,1% 

Sjeldnere enn 

hvert 1000 år 

9     

Tabell 28 Risikobilde langtidsskader på kulturmiljø/kulturminner 
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4. Økonomiske og immaterielle verdier  

4.1. Økonomiske verdier 
De scenarioene som har potensiale til å skape de største økonomiske tapene er en stor 
skogbrann, radioaktivt nedfall og en brann på Vestby sykehjem. 

De størst samfunnsmessig økonomiske tapene vil oppstå etter et massivt skred som også 
ødelegger infrastruktur som jernbane og E-6. Gjennom planprosessene og detaljerte ROS-
analyser i forbindelse med byggeprosjekt vil Vestby Kommune har høy styrbarhet og kan 
iverksette forebyggende tiltak. 
 
En sykehjemsbrann er den enkelthendelse som vil belaste kommunens budsjett mest på grunn 
av de høye kostnadene ved et nytt sykehjem.  En skogbrann som truer tettbebyggelsen i Son vil 
ramme eierne av bygningene i Son, men vil ha begrensede økonomiske konsekvenser for 
kommunen. Årsakene til at et radioaktivt nedfall vil kunne ha så store økonomiske 
konsekvenser er at landbruksnæringen vil rammes hardt og virkningene vil være langvarige. 

Tiltak som kommunen kan sette inn for å redusere konsekvensene er først og fremst 
forebyggende tiltak mot brann, jevnlig gjennomgang av planverk for brann og branntilsyn.  

 

S
a

n
n

sy
n

li
g

h
e

t 

 Konsekvens 
Scenario 

  
1 

<100 000 

2  

100 000  

– 1 mill 

3 

1– 10 mill 

4 

10 – 100 mill 

5  

> 100 mill 

E: 10-100% 

Oftere enn 

hvert 10 år  

 

     

1 Storm i indre Oslofjord 

2 Pandemi  

3 Skogbrann 

4 Radioaktivt nedfall 

5 Langvarig bortfall av strøm 

6 Skipskollisjon i Oslofjorden 

7 Vegtrafikk ulykke m farlig gods  

8 Togavsporing nord for Vestby 

9 Flyhavari  

10 Langvarig bortfall av drikkevann 

11 Langvarig bortfall av IKT 

12 Gassutslipp  

13 Brann i kjøpesenter 

14 Skred i Vestby sentrum 

15 Brann på Vestby sykehjem 

16 Gisselsituasjon på ungdomsskole 

17 Tjenestenektangrep mot Vestby 

kommune 

 

Skravert = høy usikkerhet 

 

 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

17 7  1  

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

 16 4, 10,  
2, 5, 6, 
12, 13 

3, 15 

B: 0,1-1% 

1 gang i løpet 

av 100-1000 år  

 

 8  11 14 

A: <0,1% 

Sjeldnere enn 

hvert 1000 år 

 9    

Tabell 29 Risikobilde materielle verdier 
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4.2. Omdømme  
Det er flere gjennomgående forhold som kan påvirke kommunens omdømme negativt. Når en 
uønsket hendelse oppstår så vil kommunens evne til å håndtere hendelsen bli vurdert av 
innbyggerne.  

 En sentral funksjon for å ivareta omdømmet vil derfor være at kriseinformasjonen er relevant, 
kommer til rett tid og formidles i mange kanaler slik at den treffer flest mulig av innbyggerne.  
Innholdet i kriseinformasjonen må koordineres med nødetatene slik at budskapet blir mest 
mulig entydig. Ut over at situasjonen beskrives må man legge vekt på at de som rammes får best 
mulig informasjon om hvordan de skal forholde seg.  

Også bortfall av tjenester eller reduksjoner i tjenestetilbudet vil kunne skade kommunens 
omdømme. Presis og relevant informasjon vil også her bidra til å redusere kommunens 
omdømmetap. 

S
a

n
n

sy
n

li
g

h
e

t 

 Konsekvens 
Scenario 

  
1 2  

Misnøye 

3 

 

4 

 

5  

Tillitssvikt 

E: 10-100% 

Oftere enn 

hvert 10 år  

 

     

1 Storm i indre Oslofjord 

2 Pandemi  

3 Skogbrann 

4 Radioaktivt nedfall 

5 Langvarig bortfall av strøm 

6 Skipskollisjon i Oslofjorden 

7 Vegtrafikk ulykke m farlig gods  

8 Togavsporing nord for Vestby 

9 Flyhavari  

10 Langvarig bortfall av drikkevann 

11 Langvarig bortfall av IKT 

12 Gassutslipp  

13 Brann i kjøpesenter 

14 Skred i Vestby sentrum 

15 Brann på Vestby sykehjem 

16 Gisselsituasjon på ungdomsskole 

17 Tjenestenektangrep mot Vestby 

kommune 

 

D: 2-10% 

1 gang i løpet 

av 10-50 år  

 

7 1, 17 13   

C: 1-2% 

1 gang i løpet 

av 50-100 år  

 

3 11 
2, 6, 

10, 15 
5, 12, 16  

B: 0,1-1% 

1 gang i løpet 

av 100-1000 år  

 

 8    

A: <0,1% 

Sjeldnere enn 

hvert 1000 år 

     

Tabell 30 Risikobilde omdømme 
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 Kritiske samfunnsfunksjoner 
I denne tabellen indikeres det hvilke kritiske samfunnsfunksjoner som berøres eller utfordres i hvert enkelt scenario.  

 Samfunnsfunksjoner som er spesielt belyst i scenarioet 

 

Uønsket hendelse 

Ktritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt   

1
. 

F
o
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2
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 f
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v
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n
er

g
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4
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g
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T
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Naturhendelser 

1. Storm i indre Oslofjord  X X   X X X  X X X X 

2. Pandemi X     X  X X X X X  

3. Skogbrann nær Son   X  X  X X X X X X X 

Store ulykker 

4. Radioaktivt nedfall X     X  X X  X X  

5. Langvarig bortfall av strøm  X X X X X  X X X X X X 

6. Skipskollisjon i Oslofjorden       X X X X X X X 

7. Trafikkulykke med farlig gods på E-6 ved Vestby sentrum  X     X  X X X X X 

8. Jernbaneulykke  X     X X X X X  X 

9. Flyhavari etter avgang fra Rygge  X     X X X X X  X 

10. Langvarig vannrasjonering X     X X  X  X   
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Uønsket hendelse 

Ktritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt   

1
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11. Langvarig bortfall av elektronisk kommunikasjon (IKT) X  X  X X  X X X X   

12. Gassutslipp fra ASKO       X X X X X X X 

13. Brann i stort kjøpesenter       X X X X X X X 

14. Skred i Vestby sentrum       X   X X   

15.Brann på Vestby sykehjem X X      X X X X  X 

Tilsiktede hendelser 

16. Gisselsituasjon på Risil ungdomsskole         X X X X X X 

17. Tjenestenektangrep mot Vestby kommune     X X   X  X   
Tabell 31 Oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner som berøres av de vurderte scenarioene 
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Tabellen under viser innbyrdes avhengighet mellom kritiske samfunnsfunksjoner.  To kryss angir at det er sterk avhengighet mellom de kritiske 
samfunnsfunksjonene. 

Svikt med varighet en uke 
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1. Forsyning av mat og medisiner         X X   

2. Ivaretakelse av behov for husly og varme        X X   

3. Forsyning av energi X XX  X XX XX X X X X XX 

4. Forsyning av drivstoff X X X  X X XX X    

5. Tilgang til elektronisk kommunikasjon X X XX XX  XX X X X XX XX 

6. Forsyning av vann og avløpshåndtering X       XX XX   

7. Fremkommelighet for personer og gods X  X XX    XX X XX X 

8. Oppfølging av særlig sårbare grupper         X   

9. Nødvendige helse- og omsorgstjenester        X    

10. Nød og redningstjeneste         X XX   

11. Kommunens kriseledelse og krisehåndtering  X    XX X XX XX   
Tabell 32 Gjensidig sammenheng mellom kritiske samfunnsfunksjoner
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 Uønskede hendelser som er vurdert 

Nr Hendelse Historikk Kommentar 

1 Infrastruktursvikt utenom strøm   

1.1 Svikt i IKT opplegg Ny Scenario 11, 17 

1.2 Svikt i Teletjenester Ny Scenario 11 

1.3 Svikt i kommunal vanntilførsel  Scenario 10 

2 Bortfall/svikt i strømforsyning   

2.1 Strømbrudd til sykehjemmet ROS Vestby Scenario 5 

2.2 Strømbrudd til Rådhuset ROS Vestby Scenario 5 

2.3 Strømbrudd til private boliger ROS Vestby Scenario 5 

2.4 Strømbrudd til kommunale omsorgsboliger ROS Vestby Scenario 5 

2.5 Strømbrudd til SFR og pumpestasjoner ROS Vestby Scenario 5 

2.6 Strømbrudd ved Skoler og barnehager ROS Vestby Scenario 5 

3 Forurensing   

3.1 Luft Ny Scenario 3, 4,12 

3.2 Drikkevannskilde Ny  

3.3 Sjø (olje etc.) Ny Scenario 6 

3.4 Radioaktivitet Ny Scenario 4 

3.5 Uidentifisert industriforurensning Ny Scenario 12 

4 Brann   

4.1 Skipsbrann Ny Scenario 6 

4.2 Rådhusbrann ROS Vestby Scenario 15 

4.3 Brann i Son  ROS Vestby Scenario 3 

4.4 Sykehjemsbrann ROS Vestby Scenario 15 

 Brann i brukerboliger Ny Scenario 3, 15 

4.5 Brann i skole, barnehage, forsamlingslokale og kirke. ROS Vestby Scenario 15 

4.6 Skogbrann ROS Vestby Scenario 3 

4.7 Industribrann ROS Vestby Scenario 12 

4.8 Brann i privat bolig ROS Vestby  

4.9 Tunell brann ROS Vestby  

4.10 Brann i Son gjestehavn ROS Vestby  

4.11 Brann i driftsbygning/landbrukseiendom   

5 Trafikk/samferdselsulykker   

5.1 Skipshavari ROS Vestby Scenario 6 

5.2 Flyulykke ROS Vestby Scenario 9 

5.3 Bil/togulykke med personskade ROS Vestby Scenario 7, 8 

5.4 Bil/togulykke med utslipp ROS Vestby Scenario 7 

5.5 Større trafikk ulykke (buss) ROS Vestby - 

5.6 Mindre trafikk ulykke ROS Vestby - 

6 Ekstremvær og klima   

6.1 Kraftig og vedvarende regn/overvann/oversvømmelse Ny Scenario 1 

6.2 Kraftig og vedvarende snøfall, ising etc. Ny Scenario 1 
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 D-2 

Nr Hendelse Historikk Kommentar 

6.3 Flom og stormflo Ny Scenario 1 

6.4 Leirras og synkehull1 ROS Vestby Scenario 14 

7 Trusler mot befolkningens helse utenom ulykker   

7.1 Pandemi mennesker /dyr Ny Scenario 2 

7.2 Svikt i tilgang på medisiner Ny Scenario 1, 2 

8 Kommunikasjonslinjer/transport Ny  

8.1 Veg2 Ny Scenario 7 

8.2 Bane Ny Scenario 8 

9 Kriminalitet   

9.1 Bombetrussel mot bygning Ny  Scenario 16 

9.2 Truende situasjoner i det offentlige rom3  Ny  Scenario 16 

9.3 Tjenestenektangrep Ny Scenario 17 

10 Andre forhold   

10.1 Uønskede hendelser ved store arrangementer. Ny  

10.2 Forhold rundt forbrenningsanlegg Ny  

10.3 Andre større ulykker innen eller utenfor Vestbys 

kommunegrense som sterkt berører kommunens befolkning 

ved død, fysisk eller psykisk alvorlig skade 

Ny  

Tabell 33 Uønskede hendelser som er vurdert 

                                                           
1 Det er ønskelig med en oppdatering og vurdering av ustabil grunn i/ved Hølen 

2 Vegkrysset mot E-6 ved Vestby sentrum og omrutingsmuligheter hvis E-6 stenges 

3 Våpen på skole, kidnapping, gisselsituasjoner, psykisk ustabile personer ved større konsentrasjoner av barn og unge 
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 E-1 

 01 - Storm i indre Oslofjord 
 

Nr. 01 Uønsket hendelse Storm i indre Oslofjord 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Det er en natt i oktober. I løpet av kort tid har det kommet 30-60 mm regn. Det er storm med 
middelvind på 19 m/s og orkan (34 m/s) i kastene. Vind og nedbør følges av et raskt 
temperaturfall ned til under -5 C.  Det er varslet stormflo i Indre Oslofjord med flomtopp ca. kl. 
0900 på 250 cm påfølgende dag.  

Den ekstreme nedbørsmengden gir store mengder overvann. Avrenning fra veier, asfalterte 
områder og jorder fører til innsig i kjellere og tilbakeslag fra kloakk. Vannstanden i Såna er 2 m 
over det normale. 

Den kraftige vinden medfører skader på bygninger, marinaer og båter og trær blåser over 
ende/rotvelt.  
Stormfloen kombinert med vind gir vann inn i den lavest plasserte infrastruktur og bygninger 
langs kysten.   
Vind og veltede trær gir Hafslund etterslep med reparasjoner både på regional- og lokale 
distribusjonsnettet, og ytterligere problemer med nedising gir områdevis bortfall av strøm i 
perioder på opptil 6 timer 

Veinettet er knapt kjørbart på utsatte strekninger og det oppstår ulykker hvor nødetatene har 
problemer med å komme seg fram.  

Kommunens kriseledelse ble etablert og var operative ved midnatt.  Tilgjengelig personell fra 
kommunen er i arbeid med å holde stikkrenner oppe, fjerne trær og gjenstander på veibaner og 
andre skadereduserende tiltak på bygg og annen infrastruktur. 

Årsaker 

Ekstremt vær som setter infrastruktur på prøve langt utover det normale. 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Nasjonale og Regionale rutiner for å varsle kommunene om ekstremvær  
 Sendinger på NRK der sentrale beredskapsmyndigheter gis anledning til å varsle 

befolkningen om mulig ekstremvær og anbefale egne tiltak. 
 Flomsikringstiltak i tilknytning til Hølen, gjennomført i 2005 og NVE Vannlinjebergening 

for Såna ved Hølen fra 2012. 
 Kommunen har døgnvakt VVS og sesongmessig brøytevakt  
 Kommunale beredskapspumper og ressurser 
 MOVAR Vanns avanserte tekniske opplegg og kapasitet til å rense forurenset vann, 

herunder overflatevann i vannkilden ved ekstrem nedbør.  
 Kommunens vannforsyning vil ikke påvirkes i større grad ved kortere bortfall av strøm 

(oppgitt inntil 36 timer) grunnet naturlig trykk fra vanntårn.  
 Formelle og uformelle avtaler er gjort med private entreprenører om bistand i kriser. 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

    X  1 gang i løpet av 10 til 50 år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Klimarapportene er samstemte i at vi vil få mer ekstremvær i fremtiden. (DSB, 2013) (NVE, 2014) 
Mer konsentrert lokal nedbør og større nedbørsmengder vil gi økte utfordringer med overvann 
og flere og kraftigere flommer i mindre elver og bekker i tettbygde områder og byer.  
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 E-2 

Nr. 01 Uønsket hendelse Storm i indre Oslofjord 
Høyeste stormflonivå for Vestby  er beregnet til å ligge mellom 194 og 249 cm over referansenivå 
NN1954 i år 2100 (Klimahjelperen/Estimater for framtidig havnivåstigning i norske 
kystkommune 2009). Til sammenligning har høyeste vannstand nådd over 170 cm i Son fem av 
årene siden 1990. (Kartverket, 2014). 

Med framskrevne verdier for ventede klimaendringer må det i nær framtid forventes at flom i 
denne kategori vil oversvømme deler av Hølen ved Kongeveien fra brua og sørover. 

Sårbarhetsvurdering    
I Son (og Hvitsten) er de laveste områdene av sentrum oversvømt ved stormflo.  Bygninger får 
vann i kjellere, og KIWI, Victoria og Huitfeldtgården i Son vil trolig måtte evakueres. 

Kommunens småbåthavn i Son er oppgitt å være konstruert for å tåle flo på maks 2 meter, og 
høyere vannstand med samtidig kraftig vind fører til ødeleggelser både på bryggekonstruksjoner, 
kaikanter og båter langs hele kysten. Sentrum er delvis utilgjengelig for biltrafikk under 
stormfloen.  

Mindre vassdrag som Hokstedtbekken, Fallentinbekken Øst sentrum og 
Kjennsbekken/Kjennstjernet flommer over og gjøre lokal skade, innsig i kjeller ol.  Kapasiteten 
med å få unna overvann fra Vestby sentrumsområde er kritisk. Svikt i pumpestasjoner eller 
tetting av kulverter, rør ol medfører betydelige skader på infrastruktur. 
 
Trafikkavviklingen på veinettet, inkludert E6 og jernbanen blir forsinket og stopper i perioder 
opp grunnet strømutfall, trær som velter over veiene, overvann etc. og det oppstår trafikkulykker. 

Det er flere mulige omkjøringsveier både gjennom og internt innad i kommunen. Kommunen må 
bidra til å holde lokale veier åpne for allmenn trafikkflyt og ikke minst sikre adkomst for 
nødetatene.  
 

Såna vokser opp mot en beskrevet 200 års flom, enkelte hus må evakueres og brua/Kongeveien 
stenges og vil i noen grad vanskeliggjøre adkomst bebyggelsen SV Hølen.  

Anleggsområder med eksponert grunn og jordmasse/fyllinger blir ustabile av alt regnet og kan 
utvikle skred og også medføre vannsig til leirgrunn. 

Stormen medfører store skader på bygninger, bygningsdeler og tak vil tas av vinden over 
avstander og være svært farlig for folk utendørs. Beboere i ødelagte og utsatte hus må gis tilbud 
om innkvartering og støtte. Kommunens oppretter Evakuerings og pårørende senter og støtte 
utsatte grupper med transport etc. 
Skolene vil holdes stengt, dette må det informeres om.  

Nødstrømsaggregat gir stabil strømforsyning på rådhuset og gir kriseledelse gode arbeidsforhold.  
Et godt informasjonsarbeid fra kommunen til befolkningen vil i noen grad kunne begrense 
konsekvenser av ekstremværet, men bruk av mobiltelefon og web sider vanskeliggjøres av 
ustabil strømforsyning.   
Kommunen har ikke et eget nødsamband og låner mobilt samband av lokalt jaktlag. Antall, 
kompatibilitet og beredskap på materiellet er ikke kjent.  

Nødetatenes responstid øker og kapasiteten vil være sprengt. 
Kommunens ressurser når ikke alle oppgaver. Hele regionen eksponeres, og det er konkurranse 
om kapasiteter som normalt vil stilles til disposisjon av Sivilforsvarets og andre regionale 
(MOVAR) og nasjonale ressurser. 

Det er gjort avtaler med lokale entreprenører og mannskaper som kalles inn, kommunen må 
prioritere oppdrag og lede arbeidet.  
Når vannstanden synker fortsetter behovet for å bistå huseiere med å tømme kjellere, reparasjon 
av kommunale veier, bygg og anlegg (skoler, barnehager etc), tilsyn med utsatte grupper etc  
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Nr. 01 Uønsket hendelse Storm i indre Oslofjord 
utover kommunens kapasiteter.  

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall 

 X    
1-2 dødsfall som direkte eller 
indirekte konsekvens. 

Skader og sykdom 

  X   

6 - 20 får alvorlige skader eller 
blir alvorlig syke som direkte 
eller indirekte konsekvens 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov  X    

50-200 personer i 1-2 dager 

Forstyrrelser i dagliglivet    X  > 1000 personer i 1-2 dager 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø X     

< 3 km2 i 3-10 år 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  X    

Begrenset skade på verneverdig 
kulturmiljø 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

   X  

10 – 100 mill kroner 

Omdømme 
Tap av omdømme 

 X    
Berettiget kritikk fra større 
grupper 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

 

Liv og helse 

Trafikksituasjonen, trær og bygningsdeler i luften som følge av stormen og ulykker på grunn av 
flom og stormflo vil kunne medvirke til at liv går tapt.  

Redusert mulighet til å nå fram på nødnumre og mobilnett, redusert fremkommelighet på vei, 
stort arbeidspress og vanskelige arbeidsforhold for nødetatene og kommunens helse- og 
omsorgstjenester vil ytterligere øke sannsynligheten for tap av liv og helse.  

Antallet døde og alvorlig skadde og syke er basert på og nedskalert fra forutsetninger og 
vurderinger gjort for denne hendelsen i nasjonalt risikobilde.  

Stabilitet  

Et slikt uvær vurderes kun å ha sammenfallende ekstremverdier (vind/regn/stormflo) i en 
periode på noen få timer, og konsekvensen for stabilitet vil i stor grad vurderes ut fra 
kommunens evne til å gjenoppta sin virksomhet etter at det verste uværet er over. 
 
Dagens samfunn er svært avhengig av en stabil el forsyning for at de grunnleggende behov og 
samfunnsfunksjoner skal dekkes. De fleste vil allikevel klare seg godt noen timer uten strøm.  

Kommunens evne til å tilby midlertidig husly, varme, mat og drikkevann til spesielt utsatte 
grupper under uværet er kritisk.   

MOVAR Vann har kapasitet og teknikk til å rense overvann og dårlig vannkvalitet fra Vannsjø og 
vurderes å kunne opprettholde en stabil leveranse til kommunens under og etter uværet. 

Kommunens tjenester og kapasitet spesielt innenfor de tekniske resultatområder vil strekkes til 
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Nr. 01 Uønsket hendelse Storm i indre Oslofjord 
det maksimale og det kan bli behov for forsterkninger utenfra om dette er tilgjengelig. 
Også helse- og omsorgstjenestene vil få en merbelastning. Stengte skoler og barnehager og 
ødelagt infrastruktur kan gi en konsekvens som økt jobbfravær og ytterligere øke kommunens 
utfordringer med å levere tjenester under hendelsen  

Natur og miljø 

Stormflo på 250 cm vil gjøre ødeleggelser på bevaringsverdig bebyggelse samt bryggeanlegg i 
strandsonen, vesentlig i Son og Hvitsten, samt ved stor flom mulig skade på tettstedsmiljøet i 
Hølen. En orkan vil skade skog, men dette vil stort sett ha økonomiske konsekvenser. Hendelsen 
vurderes ikke å ha langsiktige eller uopprettelige konsekvenser for hverken natur eller 
kulturmiljø 

Materielle verdier 

Materielle skader vil i hovedsak omfatte skader på båter og bryggeanlegg, hus og bygninger, 
lokalt veinett samt tele- og strømnett.  
Kommunen vil få betydelige ekstra utgifter for å håndtere selve uværet og for raskt å tilbakeføre 
viktig infrastruktur i midlertidig brukelig stand og så varige reparasjoner. Det vil være behov for 
omfattende oppryddinger, også i skog grunnet rotvelt ol. 
Økonomiske følgekonsekvenser vil være betydelige når tap av produksjon, jobb fravær og tap av 
omsetning er inkludert.   

Omdømme 

Dette er en regional situasjon. Måten Vestby kommune har forberedt og håndtert hendelsen 
underveis og vist evne til å komme tilbake til normalsituasjon vil bli sammenlignet med 
kommuner i lignende situasjoner. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Befolkningen må varsles om hvilke forholdsregler de må ta for å 
sikre seg selv og materielle verdier 

Behov for evakuering 
Boliger og hjem som ødelegges/er farlige å bo i evakueres. 
Kommunen må bistå og spesielt følge opp personer som trenger 
omsorg. 

Usikkerhet Lav Begrunnelse 

Gode modeller for stromflonivå og landheving.  

Sikre data om mere ekstremvær. 

Styrbarhet Middels Begrunnelse 

Kommunen har ingen innflytelse på forhold som medvirker til 
ekstremvær, men kan ved planlegging, tiltak og beredskap 
påvirke neon av konsekvensene av ekstremværet. 
 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv 

 Ingen 
Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv 

 Ingen 
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Nr. 01 Uønsket hendelse Storm i indre Oslofjord 
Konsekvensreduserende tiltak 

 Opprettholde en proaktiv tilpasning til klimaendringer og integrere dette i kommunens 
planarbeid og i de kommunale ansvarsområder. Herunder: 
o Teknisk ROS på konsekvenser av stormflo nivå på 250 cm og vurdere 

nye/gjennomføre tiltak for eksisterende bebyggelse og infrastruktur 
o Vurdere kvaliteten på eksisterende reguleringsbestemmelser (sett i lys av varslet 

havnivåstigning og scenario stormflo) og sikre at man følger kravene i TEK 10/TEK 
17 ved nye etableringer av bebyggelse og infrastruktur nær sjøen.  

o Helhetlig konsekvensvurdering av hyppigere og kraftige regnskyll og avrenning fra 
eksisterende og planlagte tettsteder, større takarealer og flere asfalterte områder.   
Planlegge og dimensjonere fremtidige og utbedre eksisterende flomveier, 
fordrøyningsbassenger, avrenning-, drenerings- og avløpssystemer for framtidig 
våtere vær, kraftigere regn og mere overvann.  

 Gjennomgå rutiner og kontrollere ansvarsforhold, beredskap og ressurser for 
kommunens mottak av og handlingsmønster ved meldinger om forestående ekstremvær.  

 Kvalitetssikre rutinene for rutinemessig kontroll av stikkrenner, avløpskummer og andre 
systemer som behandler overvann. 

 Vurdere eksiterende og nye beredskapstiltak for etablert bebyggelse og infrastruktur, 
først og fremst i tilknytning til Son og Hvitsten sentrum. Herunder kan være aktuelt 
innkjøp av materiell som lenser, bensindrevne pumper, sandsekker etc. 

 Anskaffe et antall mobile nødaggregater for fleksibel innsetting der det er behov 
 Opprette bindende kontrakter med lokale entreprenører og frivillige organisasjoner som 

kan kalles inn ved krisesituasjoner, f. eks. for ekstra vei og snørydding/strøing, 
pumpekapasitet ved overvann og innsig i kjellere, transport av personell ved 
«evakuering», bistand i aktivering og drift av evakueringssentere, kvalifisert mannskap 
for å hjelpe til med å ta hånd om pleietrengende etc. 

 Øve i sceneriet 

Overførbarhet 

 Andre ekstremværsituasjoner  
 Situasjoner som krever at kommunen må bidra med 

evakuering/husly/varme/forpleining for særlig utsatte grupper. 
Kilder/referanser: 

 DSB. (2012). Nasjonalt risikobilde 2012    
 DSB. (2013). Nasjonalt risikobilde 2013    
 DSB. (2014). Veileder Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen Versjon 01    
 Forskrift om kommunal beredskapsplikt. (2011). Forskrift om kommunal 

beredskapsplikt.  
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (2010). Risiko- og sårbarhetsanalyse for uønskede 

hendelser som kan medføre regional samordning    
 Kartverket. (2014). SeHavnivå.   Retrieved 2014-11-04, from 

http://sehavniva.no/sted/Akershus/Vestby/Son~60046/statistikk.html 
 NVE. (2014). Flaum- og skredfare i arealplanar Vol. Retningslinjer nr. 2/2011.   

Retrieved from 
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf  

 Sivilbeskyttelsesloven. (2011). Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret.  Oslo 
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 02 - Pandemi 
 

Nr. 02 Uønsket hendelse Pandemi 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Et virus lik Fugleinfluensaen har spredt seg til Norge og har rask spredning. Viruset er relativt 
nytt og ved utbruddet er det ikke vaksiner nok til full befolkingsvaksinering. Influensaen sprer 
seg med dråpesmitte og sykdommen varer ca. 10 dager med 1-2 dagers inkubasjonstid. 
Utbruddet startet i desember, og det er forventet at pandemien når toppen i februar og varer 
frem til mai. Det ventes at omtrent 25% av befolkningen smittes. 

Årsaker 

Verdensomspennende influensavirus som smitter fra utlandet 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa 

 Smittevernplan for Vestby kommune 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

 
  X   

En gang i løpet av 50-100 år (1-
2%) 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Nasjonalt risikobilde 2013 og 2014 (DSB, 2013/DSB 2014) indikerer at pandemier opptrer i 
intervaller på 10-40 år, en pandemi som beskrevet her vurderes å bryte ut i løpet av 50-100 år.  
Pandemi vil være en nasjonal hendelse. 
Sårbarhetsvurdering    
Sårbarhetsvurdering  

En pandemi medfører et unormalt høyt antall; syke, sykehusinnleggelser, intensivbehandlinger 
og dødsfall.  Spesielt unge, eldre og personer med svak konstitusjon vil være overrepresentert 
blant de rammede.  

Resultatområdene Helse og barnevern/Sykehjemmet/Hjemmetjenesten vil oppleve en sterkt og 
raskt økende behov for pleie, samtidig som kapasiteten gjerne reduseres på grunn av sykdom 
blant helsepersonell. Sykehusene har ikke kapasitet til å ta imot alle med behov, og behandling av 
annen sykdom, planlagte operasjoner ol. vil bli utsatt. Dette medfører at alvorlig syke risikerer 
ikke å få adekvat behandling.    

Svært høye sykdoms- og dødstall skaper sorg og ytterligere psykiske utfordringer.   

Kommunelegen vil iverksette kommunens smittevernplan tilpasset de nasjonale retningslinjer 
med et vaksinasjonsprogram om tilgjengelig. Vaksinene vil normalt prioriteres mellom grupper 
og medfører ofte kritikk, tvil og «myndighets» kritikk. 

Forberedelser og gjennomføring vil skape ytterligere belastning på primærhelsetjenestene i 
kommunen (lokaliteter, bemanning, transport/mottak og lagring av vaksiner, prioritering 
mellom grupper, innkallinger, program for omsorgspersoner etc.).  

Fravær fra arbeidssted i alle sektorer vil øke grunnet egen sykdom, omsorgsansvar og frykt for 
smitte og medføre kapasitetsutfordringer innenfor de fleste av kommunens tjenester, også blant 
nøkkelpersonell og nødetater.  
Det kan bli aktuelt for kommunen å prioritere mellom eller kansellere tjenester.   
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I perioder er det aktuelt å stenge skoler, barnehager, avlyse arrangementer etc. der det samles 
mye mennesker, både som et tiltak for å begrense spredningen, men også nødvendiggjort grunnet 
jobbfravær blant de ansatte. Dette gir igjen ytterligere fravær grunnet hjemmeværende barn og 
barnepass.  

Muligheten for å styrke bemanningen via vikarbyråer og frivillige organisasjoner er begrenset. 
Interne omdisponeringer av arbeidskraft kan være aktuelt og den formelle håndtering av dette 
må forberedes. 

Det kan være aktuelt å stenge eller sette restriksjoner også på private på virksomheter der det 
samles mye folk, som f. eks. kjøpesentrene, store arbeidsplasser, kultur og idrettsarrangementer 
ol. 

Situasjonen krever en viss årvåkenhet mht. mat- og vannsikkerhet, men denne type virus 
medfører i praksis ikke smittefare fra åpne drikkevannskilder (MOVAR Vannsjø).  

Informasjonsbehovet vil være stort. Overordnet/generell informasjon om selve sykdommen, 
forhåndsregler og behandling vil komme fra nasjonalt nivå via TV, aviser og andre kanaler.  
Kommunen må etablere et større informasjonsapparat enn normalt for å formidle alle de 
praktiske konsekvenser sykdommen medfører i Vestby.  Det må tas hensyn til at kommunen har 
en betydelig andel innbyggere med annet morsmål enn norsk. 

Ved en fugleinfluensa kan det være behov for å iverksettes avliving av syke dyr/bestand. 

Kommunen er under pandemien ekstra sårbar for tilleggsutfordringer som kaldt/ekstremvær, 
bortfall av elektrisk kraft og vann eller andre uønskede hendelser som medfører belastninger 
utover normalen. 

Reduserte kommunale tjenester skaper irritasjoner. Vurderinger og beslutninger ved prioritering 
av vaksiner ved knapphet, periodevis stenging av skoler og næringsvirksomheter og lignende vil 
være gjenstand for stor oppmerksomhet og vil nesten uansett høste kritikk. Kommunens 
politiske og administrative ledelse blir satt under langvarig press. 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall     X Flere enn 10 

Skader og sykdom     X Flere enn 100 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov    X  

200-1000 personer i mer enn 7 
dager 

Forstyrrelser i dagliglivet 
    X 

Flere enn 1000 personer i mer 
enn 7 dager 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø      

Ikke relevant 

Langtidsskader - 
kulturmiljø      

Ikke relevant 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

   X  

10 – 100 mill kroner 

Omdømme 
Tap av omdømme 

  X   
Kritiske reportasjer over tid i 
lokale medier 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Kommunens demografi er tilnærmet lik landsgjennomsnittet. (Kommunelegen samtale 18 mai). 
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Forutsetninger og vurderinger fra Norsk Risiko bilde 2013/2014 kan derfor brukes som grunnlag 
i denne vurdering samt i kommunens egen planlegging og tiltak mot pandemi. 

Liv og helse (beregningene er basert på Nasjonalt risikobilde 2013/2014)  

Som direkte resultat av pandemien forventes at ca. 4000 av Vestbys innbyggere blir syke i 
perioden jan-mai, ca. 800 oppsøker lege, det er behov ca. 120 innleggelser på sykehus, herav 30 
på intensivavdeling.  Helse og omsorgssektoren i og utenfor kommunen vil oppleve store 
kapasitetsutfordringer og sannsynligvis må pandemien prioriteres foran annen ikke akutt 
behandling og operasjoner. Det vurderes at om lag 0,5% av de smittede vil dø som følge av 
sykdommen eller av manglende behandling for andre sykdommer.  
For Vestby vil dette være om lag 20 personer. Barn, eldre og personer med svak konstitusjon vil 
være overrepresentert blant de rammede.  

Stabilitet 

Sykdomsbildet varer i flere måneder, og vil ha topper med så stort syke- og jobbfravær at det vil 
redusere kommunens tjenestetilbud, nødetater, skoler, barnehager og andre tjenester kan i 
perioder ha redusert drift eller stenges. Samtidig vil behovene for kommunale tjenester, spesielt 
innenfor helsesektoren, være adskillig større enn ved en normalsituasjon. Tilsvarende vil andre 
tjenester og næringer ha utfordringer som kan influere negativt på alle kritiske 
samfunnsfunksjoner. 

Stor usikkerhet skaper angst, sykdom og dødsfall sorg, praktiske og psykiske utfordringer vil 
forsterke konsekvensene av selve pandemien.  

Natur og miljø 

En fugleinfluensa kan utslette fuglebestand, men dette vil normalt unngås ved rettet avlivning av 
syke fugler/dyr. Ellers vurderes hendelsen ikke å føre til varige skader i natur og miljø.  

Materielle verdier/økonomi 
Tiltak og behandling av Pandemien vil i seg selv medføre betydelige ekstra utgifter for 
kommunen. Kostnadene for å opprettholde andre pålagte tjenestetilbud vil innebære store 
ekstrautgifter til vikarer. 

Tapt undervisning i skolen og annen behandling i helsesektoren som utsettes må kommunen 
sørge for å ta igjen ved senere tidspunkt, og til ekstra kostnader. 

Stort sykefravær i næringslivet medfører mindre produksjon og handel og lavere inntjening med 
reduserte skatteinntekter til kommunen. 

Omdømme 

Hendelsen er landsomfattende, og Kommunens sammenlignes med andre nabokommuner i 
hvilken grad den har klart å opprettholde sin tjenesteyting under pandemien og gitt nødvendig 
informasjon om lokale konsekvenser av situasjonen. Manglende helsetjenester, uansett årsak, 
skaper store reaksjoner.  

Gjennomføring av vaksineringsprogram skaper erfaringsmessig frykt, mistro og motstand mot 
vaksinene, spørsmål rundt prioritering og kritikk av det praktiske opplegget. 

Kommunen bør ha en egen offensiv og praktisk lokal rettet informasjon i tillegg til den generelle 
informasjon som vil gis fra sentralt hold.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

Det er ikke behov for befolkningsvarsling, men det vil være et 
stort informasjonsbehov blant annet om forholdsregler, 
endringer og tilpasninger i kommunens tjenestetilbud. 
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Behov for evakuering 
Nei 

Usikkerhet Høy Begrunnelse 

Hver pandemi vil ha «sine» utfordringer og utvikling. Selv om 
Norge de siste 100 år flere ganger er rammet av pandemi, har de 
hatt forskjellig karakter og konsekvenser for samfunn og 
befolkning. Stor import av matvarer og økende reisehyppighet 
medfører større smitterisiko og raskere spredning mellom 
kontinenter enn ved tidligere lignende hendelser. 

Styrbarhet Middels Begrunnelse 

Vestby Kommune ingen innvirkning på utbrudd og liten 
påvirkning på generell smittefare av en pandemi innenfor sine 
grenser.  
Kommunen kan ved god beredskap innenfor sine 
ansvarsområder i noen grad redusere konsekvensene av en 
pandemi. 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv 

 Ingen 
Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv 

 Ingen 
Konsekvensreduserende tiltak 

 Gjennomgå scenarioet og erfaringer fra tidligere liknende hendelser med aktuelle interne 
og eksterne aktører og inkludert regional helsemyndigheter 

 Utarbeide en overordnet kontinuitetsplan samt en plan for hvert resultatområde for 
situasjoner med unormalt stort syke- og personalfravær.  

 Opprette avtaler med organisasjoner eller firma som kan redusere kommunens 
sårbarhet ved unormalt stort syke- og jobbfravær  

 Øve på praktisk oppsett for massevaksinasjon, bemanning inkl. ansvar for fastleger, 
lokaliteter, materiell, mottak og sårbarhet oppbevaring av vaksiner etc. 

 Sørge for at det er materiell og rutiner ved kommunens bygninger og etater som ivaretar 
god hygiene både ved normal drift samt beredskap for smittesituasjoner (materiell for 
håndhygiene, munnbind for utsatte grupper, hyppig vask av smitteutsatte overflater etc) 

 Utarbeide lokal krisekommunikasjonsplan  
 Gjennomgå Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa for å sikre at Vestbys planverk 

er i tråd med forutsetninger og retningslinjer i denne 

Overførbarhet 

 Utbrudd av andre smittsomme sykdommer som krever massevaksinasjon og/eller andre 
ekstraordinære tiltak i befolkningen som strengere hygiene, begrensning i 
arrangementer grunnet smittefare etc. 

 Situasjoner som medfører uvanlig store jobbfravær 
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 03 - Skogbrann nær Son 
 

Nr. 03 Uønsket hendelse Skogbrann nær Son 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Det er lørdag tidlig i mai og det har vært minimalt med regn siden snøsmeltingen. Årets grønne 
tilvekst har ikke kommet i gang, og skogbunnen er dekket med døde/tørre planterester og er 
svært lettantennelig.  Det er varmt i været og stort besøk på hytter. Det er meldt flere småbranner 
i Follo regionen, brannvesenet og lokale krefter har klart å slokke disse etter hvert før de har 
utviklet seg.   

Det meldes inn to separate skogbranner.  
Det brenner i området Kjøvangen-Sonsåsen som har om lag 100 hytter og 40 fastboende. 
Innsatsleder stenger FV 2 mellom Son Bro og Revlingåsen for å redusere trafikk inn til 
brannområdet og lette egen evakuering om behov. 
Det er også brann Øst Son Sentrum i Strømåsen/Sona området. Med nordlig bris sprer brannene 
seg raskt hhv sørover på Sonsåsen og mot tettbebyggelsen. Villaområdet Sørbråthen/Deør skog 
med om lag 100 boliger besluttes evakuert.  

Slukningsarbeidet fokuseres på å hindre at brannen når tettstedet Son med svært sårbar gammel 
og tett trehusbebyggelse. 
Nødetatene er presset på bemanning og materiell med to samtidige branner i terreng, og med det 
beskrevne været er det svært stor risiko for at man ikke lykkes med slukking. 

Årsaker 

 Uforsiktig bruk av grill 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Kommunens pågående informasjonsprogram angående brannsikkerhet i Vestby/Son.  

 Brannsjefene både i Mosseregionen og i Follo har nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild 
i og i nærheten av skog og utmark. 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

   X   1 gang i løpet av 50-100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

DSB statistikkbase viser at det har vært 7 skogbranner i Vestby i perioden 2000-2009, og årlige 
skogbranner i Akershus fylke. I 2014 var det to skogbranner i Vestby. 

De siste års skog og lyngbranner, også i kystnære strøk, viser at hendelsen statistisk sett er reell. 
Omfanget av flere av disse branner har delvis sin årsak i lange tørkeperioder på våren etter 
snøsmelting og før årets vegetasjon er grønn.  

Den fredete Spinnerigården i Son ble totalskadet i brann 17. mai 1976 (Wikipedia) 

Sårbarhetsvurdering    
Operasjonen krever innsats utover nødetatenes kapasitet og Innsatsleder ber kommunen om 
bistand. 
Kommunens etablerer og drifter EPS for de som må forlate sine hjem. Kommunen har et spesielt 
ansvar for å lokalisere og støtte evakuering av omsorgspersoner. Kommunens psykososiale team 
aktiveres. 
Dette er lørdag og fridag, og det vil være nødvendig å kalle inn et antall ansatte og frivillige i 
kommunen og evt. omdisponere personell på jobb. 
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Nr. 03 Uønsket hendelse Skogbrann nær Son 
Brannene forårsaker strømutfall i brannområdet, i resten av kommunen er det stabil 
strømforsyning. 

Mobilnettet overbelastes i perioder. Teleleverandørene bes etablere ekstra basestasjoner for å 
dekke behovet.  

Behov for slukkevann kan hindre normal vann leveranse til regionen, omdisponeringer og ekstra 
tilgang til vann via MOVAR systemet er aktuelt.  

Under slukningsarbeidet vil beredskapen til nødetatene og spesielt brann og redningstjenestene 
være redusert for andre oppdrag som måtte dukke opp. 

Kommunen vil naturlig bli involvert i å skaffe mannskaper til vakthold og sikring i brannområdet, 
for etterslukking etc. 

Om omsorgs eller HVPU-boliger tapes i brannen, må kommunen finne erstatningsboliger. 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall X     Ingen 

Skader og sykdom  X    6-20 personer 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov X     

50-200 personer <1 dag 

Forstyrrelser i dagliglivet   X   20-1000 personer 1-2 dager 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø  X    

 

Langtidsskader - 
kulturmiljø    X  

Omfattende ødeleggelse av 
fredede kulturminner 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

    X 

> 100 mill kr 

Omdømme 
Tap av omdømme 

X     
 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensvurderingen er gjort ut fra at brannen når Son sentrum.   

Liv og helse 

I og med at brannen starter som skogbrann har kommunen tid til å iverksette evakuering. Om lag 
400 personer evakueres. Faren for dødsfall er begrenset.  Redningsarbeidet, evakueringen og 
selve brannen med stor røykutviklingen vil kunne medføre skader/sykdom for 
redningsmannskaper og for andre eksponerte personer. 

Stabilitet 

Drikkevannet i Sons området vil kunne bli borte i perioder grunnet bruk av vann i slukkearbeidet.  
Elektrisitet kan bli borte i begrensede områder enten som resultat av brannen eller utkoblet for å 
lette slukningsarbeidet.  
Slukningsoperasjonen krever begrensning i trafikk og opphold i utsatte områder. 
Hjemmetjeneste må følge opp brukerne i området spesielt. 
Kommunen må bidra til at de som mister sine hus skaffes midlertidige bosteder, og spesielt 
gjelder dette grupper kommunen har særlig ansvar for.  
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Kommunen vil ikke å ha problemer med å fortsette vanlig drift etter hendelsen. Det er ellers ikke 
registret kritisk infrastruktur eller objekter i brannområdet som påvirker adgang til viktige 
samfunnsfunksjoner for andre enn de som er direkte berørt i området. 

Natur og miljø 

Langtidsskadene på naturmiljøet etter en skogbrann er begrenset. 

Konsekvensen er satt ut fra at brannen når Son sentrum. I sentrum er det to fredede bygninger, 
samt at stedet er innlemmet i Riksantikvarens register over historiske byområder av nasjonal 
interesse (NB! Registeret). Både i sentrum av Son og i de nærliggende områdene er det fredede 
bygninger og andre kulturminner som kan få omfattende ødeleggelser som følge av en brann. 
Sons karakter som bevaringsverdig tettsted og turistattraksjon vil sterkt forringes. 

Materielle verdier 

Skogeierne vil tape verdien av skogen.  De største økonomiske tapene vil oppstå hvis bygninger 
brenner eller blir totalskadet.  Verdiene ved brann i tettsted vil for komme opp i 100 
millionersklassen. Sons posisjon som attraksjon kan ødelegges for svært lang tid og gir sterkt 
redusert omsetning for turistindustrien og sterkt reduserte eiendomspriser.   

Omdømme 

Kommunens omdømme vil svekkes hvis det viser seg at kommunen ikke har iverksatt 
risikoreduserende tiltak, gir for dårlig informasjon eller tar seg av de berørte på en dårlig måte. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Varsling til de som bor/oppholder seg i områder som evakueres. 

Informasjon/forholdsregler til andre som berøres i området 
mht. trafikk og opphold, bruk av vann, røykutvikling etc. 

Behov for evakuering 
Evakuering bestemmes av innsatsleder 

Usikkerhet Høy Begrunnelse 

Brannutviklingen vil i stor grad påvirkes av naturgitte faktorer 
som nedbør og vindforhold og hvor lang tid brannen har utviklet 
seg før slokkearbeidet starter. 

Styrbarhet Middels Begrunnelse 

Muligheten til å hindre at skogbranner oppstår er begrenset.   

Kommunen kan ved Brannberedskap og tiltak i noen grad styre 
utfallet av en brann 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv 

 Opprette branngater/tilsvarende rundt tettbebyggelsen i Son. 
 Lage egne bål/grillsteder, spesielt i nærområder til tettbebyggelse 
 Oppmuntre til at eierne installerer sprinkleranlegg i verneverdige og fredede bygninger 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv 

 Periodevis eller totalforbud om bål, grill og engangsgriller. 
 Ved spesielt tørre og brannfarlige perioder, opprette egne observasjons/skogbrannposter, 
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Nr. 03 Uønsket hendelse Skogbrann nær Son 
tettere overvåking med fly, patruljerende oppsyn. 

 Generell informasjon og holdningsskapende arbeid overfor kommunens innbyggere og 
gjester 

Konsekvensreduserende tiltak 

 Etablere gode planverk og varslingsordninger for evakueringssituasjoner  
 Oppdatert oversikt over bopel for omsorgspersoner som trenger assistanse ved evakuering 
 Fasiliteter, materiell, planverk og rutiner for rask opprettelse og drift av robuste 

evakueringssenter, pårørende senter og informasjonssenter 
 Kommunen går gjennom skogbrann scenario med nødetatene og utarbeider generisk 

beredskapsplan for større branner som inkluderer ansvarsforhold mellom nødetater og 
kommunens ledelse samt rutiner for å rekvirere/anmode om nasjonale ressurser 

 Etablere ordninger for rask innkalling, ledelse og drift av egne og eksterne profesjonelle og 
frivillige ressurser. 

Overførbarhet 

 Situasjoner som krever mere mannskaper og materiell enn det nødetater og kommunen 
har direkte tilgang til. 

 Rekvisisjon og rutiner for bruk av brannvernhelikopter og andre eksterne ressurser. 

 Hendelser som krever evakuering og etablering og drift av evakueringssenter 

 Hendelser som innebærer ledelse og kontroll av stort antall mannskaper og materiell 
utover kommunens eget apparat, koordineringer med nødetatene og skadestedsleder. 

 

Kilder/referanser: 

 DSB statistikk i perioden 2000-2009 
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 04 - Radioaktivt nedfall 
Nr. 04 Uønsket hendelse Radioaktivt nedfall 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Kl. 1200 en ukedag i juni eksploderte en av avfallstankene ved et anlegg for gjenvinning av brukt 
kjernebrensel i Storbritannia, og ca. en prosent av avfallet slippes ut i atmosfæren. Utslippet 
transporteres med luftstrømmen mot Norge, og radioaktivt nedfall når Follo regionen ved 
midnatt. 

Årsaker 

 I dette scenario: Eksplosjon grunnet kjølesvikt. Værforhold og vind i den aktuelle 
perioden trekker utslippet mot Norge. 

 Andre mulige årsaker er: 

o Systemsvikt og dårlig vedlikehold 

o Terroraksjon 

o Kjernefysisk eksplosjon i krig eller ved uhell 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Diverse tiltak og avtaler på internasjonalt og nasjonalt nivå som forebygging, overvåking, 
varsling og informasjon 

 Organisasjon og varslingsrutiner på overordnet nivå ved Atomhendelse 

 Mattilsynets kontrollfunksjoner 

 Plan for distribusjon av nødvann i Vestby  

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

 
  X   

En gang i løpet av 50-100 år (1-
2%)  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Det gjøres oppmerksom på at NRB har behandlet dette scenario og spesifikt for dette satt 
sannsynligheten til LAV, dvs. en gang ila. 5000 år.  
Samtidig har ROS FM Oslo og Akershus(2010) behandlet «Atomhendelse» med et mere usikkert 
scenario med sannsynlighet «Sannsynlig», dvs. at hendelsen skjer innenfor et tidsrom på 5-15 år. 

Vår angivelse av sannsynlighet baseres på at det er en rekke atomkraftanlegg og andre 
atomanlegg innenfor den avstand fra Norge som dette scenarioet beskriver, spesielt i Russland og 
Øst Europa. I løpet av de siste 30 årene har det vært flere store ulykker med radioaktive utslipp. 
Vi vurderer det derfor som realistisk, både ut fra historiske data og antallet kjernefysiske anlegg, 
at en lignende hendelse med mange av de samme konsekvenser for samfunnet kan oppstå igjen i 
løpet av de neste 50-100 år. 

For Vestby kommunen vil det være stor likhet i konsekvenser, beredskaps planlegging og 
handlingsmønster for alle «Atomhendelser» som medfører radioaktivt nedfall. 

Sårbarhetsvurdering    
Befolkningen får tidlig nyheter og informasjon om ulykken via media. 
En «en usynlig fare» skaper redsel, uro og alvorlig bekymring for umiddelbare- og langtidsskader 
for egen og kommende generasjoner og miljø. Det er stor usikkerhet om hvordan man skal opptre 
og forholde seg til trusselen. 
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Nr. 04 Uønsket hendelse Radioaktivt nedfall 
Folk kan være redde for eller være anbefalt fra utendørs opphold og holder seg hjemme og nær 
familie. Store fravær fra jobb gir vesentlig dårligere offentlige og private tjenester som transport, 
varehandel, helsetjenester, stengte skole/barnehager ol. i dager etter hendelsen. Tilløp til panikk 
kan oppstå.  
Et tidlig iverksatt aktivt informasjons- og omsorgsarbeid kan i noen grad begrense disse 
effektene. 

Det vurderes at hendelsen ikke vil ha kritisk negativ effekt på arbeidet i nødetater. Viktig 
tjenesteproduksjon og samfunnskritiske funksjoner (mulig unntak for sikkert drikkevann) vil 
kunne opprettholdes, dog noe redusert.   

Regime og rutiner for offentlig kontroll av mat og drikkevann etableres av Mattilsynet, som også 
utgir kostholdsråd til publikum. Informasjonsrutiner opprettes også i kommunen, råd om 
opphold innendørs eller forhold rundt radioaktiv forurensing i mat eller vann må gis raskt. 
Mobilnettet utsettes for overbelastning, og det kan i perioder være problemer med å bruke nettet 
til informasjon og som ledelsesverktøy. 

Drikkevann fra åpne reservoarer kan i noen tid inneholde for høye radioaktive verdier. MOVAR 
tar sitt vann fra åpne kilder. Kommunen har alternativer med vann fra andre vannverk 
(Fredrikstad/Sarpsborg, eller fra Follo), om dette også er forurenset kan det iverksettes plan for 
nødvannsdistribusjon fra lukkede kilder. Tappet vann fra butikk kan fort bli en mangelvare. 

Landbruksnæringen vil rammes ved at ferske landbruksprodukter er forurenset og må 
destrueres. Dette vil kunne påvirke næringen i mange tiår med nedslakting, restriksjoner i 
matproduksjon, bruk av forurenset dyrket mark etc).  
Det kan bli knapphet på spesielt fersk melk, grønnsaker, kjøtt og fisk. Det umiddelbare 
matbehovet kan erstattes av andre produkter, men vedvarende høy radioaktiv forurensing i 
regionalt produsert mat kan være en utfordring og ha helsemessige og økonomiske 
konsekvenser.  
Sykehjemmet har ikke lengre matlager. 

Helsetjenesten vil være robust nok til å takle de ekstra utfordringer som oppstår umiddelbart, 
men det må etableres rutiner og brukes ressurser over lang tid på å følge opp spesielt utsatte 
grupper (gravide/mulig fosterskade og misdannelser) og en fremtidig økning i kreft, hjerte/kar 
og psykiske lidelser. 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall  X    1-2 døde  

Skader og sykdom X     6-20 skader og sykdom 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov      

Ikke relevant 

Forstyrrelser i dagliglivet    X  >1000 personer 1-2 dager 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø     X 

>300km2 >7 dager  

Langtidsskader - 
kulturmiljø X     

Begrenset ødeleggelse 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

  X   

1-10 mill kroner 

Omdømme 
Tap av omdømme 

     
Ikke relevant.  
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Nr. 04 Uønsket hendelse Radioaktivt nedfall 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Et omfattende radioaktivt nedfall vil medføre konsekvenser for alle kommunens innbyggere og i 
første omgang påvirke psyke, stabilitet, tjenesteproduksjon og i noen grad forsyning av mat og 
vann. De mest alvorlige konsekvensene vil oppstår på lengre sikt og påvirker liv og helse og andre 
samfunnsverdier. 

Liv og helse 

Ingen får akutte stråleskader, men på landsbasis vil senskader medføre at får flere hundre 
forkortet sine liv på grunn av radioaktiv eksponering. For Vestbys befolkning vil det utgjøre i 
størrelsesorden 2 personer. 

Flere tusen anslås å få ikke dødelige somatiske og psykiske sykdommer grunnet hendelsen. Et 
anslag for Vestby er at ca. 20 personer vil få alvorlige skader og sykdom, inkludert også fare for 
misdannelser for kommende generasjoner. (Nasjonalt risikobilde 2013) 

Forstyrrelser i dagliglivet 

Hele befolkningen berøres. Situasjoner skaper redsel, folk er redde for å eksponere seg for 
stråling og holder seg innendørs. Radioaktivitet er i stor grad forbundet med katastrofe og stor 
usikkerhet, høyt stressnivå og sinne vil medføre at mange holder seg hjemme fra jobb i dager 
etter hendelsen. Personellfravær vil medføre reduserte samfunnstjenester i en relativt begrenset 
periode med f.eks. stengte skoler/barnehager/offentlige kontorer, redusert varehandel og 
transport, men ved lignede situasjoner har ikke dette kritisk lammet samfunnslivet. Det antas at 
mobiltelefon og datanett i perioder vi bli overbelastet, og et nesten ubegrenset 
informasjonsbehov vil oppstå. 

Natur og miljø 

Natur og miljø og næringsmiddelproduksjon vil rammes hardt, og nedslakting av dyr, destruering 
av melk og kjøtt etc. vil kunne bli nødvendig. Det kan bli øyeblikkelig mangel på ikke forurenset 
dyrefor, som også vil vedvare og forårsake nedslakting. Vestby har liten husdyrproduksjon.  

Det er pr i dag fremdeles forhøyet radioaktive verdier i sopp, bær, vilt og ferskvannsfisk i 
geografiske områder som ble spesielt utsatt for radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl ulykken i 
1986 

Hendelsen ikke vil ha betydelige konsekvenser for kulturmiljø, bortsett fra eventuelle endringer i 
bruk av landbruksarealer. 

Økonomi 

Stort jobbfravær gir redusert produksjon og tjenesteyting en periode. Vestby har ingen store 
nærings/matproduksjon, men denne næringen vil berøres sterkt. Det må påregnes ca. 25 % tap 
av kjøttproduksjon storfe og sau og ca. 20% tap i melkeproduksjon. Hele jordbruksnæringen kan 
bli pålagte langsiktige driftsendringer, mest sannsynlig mot mindre husdyrproduksjon som kan 
bli nedlagt for godt. 

Omdømme for kommunen 

Vestby kommune kan ikke lastes for selve hendelsen, og nasjonale myndigheter vil i stor grad 
styre informasjonsbildet og gi forholdsregler. Omdømmet til kommunen avhenger av at den på 
eget nivå evner å gi lokalt tilpasset og troverdig informasjon og følger opp på kommunens egne 
innbyggere. 

Behov for 
Befolkningen må varsles om hvilke forholdsregler de skal ta for 
å redusere skadevirkningene fra utslippet. 
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Nr. 04 Uønsket hendelse Radioaktivt nedfall 
befolkningsvarsling 

Behov for evakuering 
Nei 

Usikkerhet Lav Begrunnelse 

Norge har fagmiljø som har opparbeidet seg god kompetanse på 
følgene av radioaktivt nedfall. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse 

Vestby kommune har ingen påvirkning på sannsynlighet for at 
en atomhendelse kan skje og svært lav påvirkning på 
konsekvensene av hendelsen.  

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv 

 Ingen på kommunalt nivå 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv 

 Ingen på kommunalt nivå 

Konsekvensreduserende tiltak 

 Sikre gode rutiner for mottak og handlingsmønster ved melding om Atomhendelse. 
 Gjennomgå Plangrunnlag for kommunal atomberedskap, scenarioet og erfaringer fra 

tidligere liknende hendelser med aktuelle interne og eksterne aktører inkludert 
Mattilsynet. Konkretisere forventninger til kommunen/kommunens oppgaver. 

 Oppdatere lokal krisekommunikasjonsplan 
 Gjennomføre øvelse innenfor Atom hendelse 
 Oppdatere beredskapsplan for nødvann for å forsyne kommunen med vann fra annet enn 

åpne kilder 
 
 

Overførbarhet 

 Alle Atomhendelser 
 Situasjoner med alvorlig forurensing i luft 
 Situasjoner med alvorlig forgiftning i matvarer og drikkevann 

 

Kilder/referanser: 

 

Plangrunnlag for kommunal atomberedskap (rev 2008) 
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 05 - Langvarig bortfall av kraftforsyning 
Nr. 05 Uønsket hendelse Langvarig bortfall av kraftforsyning 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Vi er i november måned og det er spådd ca.-10 grader de nærmeste dagene.  
Det har vært en lengre periode med ekstremvær. Dette har gått ut over strømforsyningen både i 
stamnettet og de lokale nettene og det er økende etterslep i utbedring av skader både lokalt og 
sentralt. Diverse større og mindre strømbrudd har skjedd i hele kommunen de siste par døgn, og 
strømmen er nå borte i hele Vestby kommune. 
Kommuneledelsen får melding om at den regionale kraftforsyning er brutt sammen og at det kan 
ta opptil 4 døgn før normal kraftforsyning reetableres.  

Årsaker 

 Følgehendelse etter ekstremvær 

 Systemsvikt.  

 Terror/tilsiktet handling 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Rådhuset har nødstrømsaggregat med kapasitet for full drift 

 Vestby sykehjem har nødstrømsaggregat som tillater drift med noe redusert kapasitet til 
matlaging, vask etc 

 Etatsvise risikovurderinger/konsekvensutredninger for lengre bortfall av kraft (RO 
sykehjem, RO Barnehage/ RO Kultur). Status oppfølging av anbefalte tiltak fra disse er 
usikker. 

 Kommunen og Hafslund har utarbeidet en prioriteringsplan for strømleveranser i 
perioder med behov for rasjonering. (ajour 26.04 2011) 

 Status evakuerings- og pårørendesenter ved bortfall av kraft: 

o  Nødstrømsaggregat for Vestby Arena ed kapasitet tilstrekkelig for oppvarming og 
drift planlagt operativt fra 2015/tidlig 2016. 

o Grevlingen har oljekjele som kan driftes med nødstrøm og gi oppvarming 

o Øvrige alternative evakuerngs- og pårørende senter er ikke forberedt for drift og 
oppvarming ved lengre borfall av krafttr 

 Kommunens tre vannbasseng skal ha vann for 36 timers normal bruk som kan levere til 
forbrukere uten elektrisk kraft.  

 Situasjonen er øvet som del av en regional beredskapsøvelse i regi av Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus [Ref. øvingsrapport] 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

   X   1 gang i løpet av 50 til 100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Mindre og kortere bortfall av kraft opptrer hvert år, som regel skyldes dette lokale utfordringer 
som er oversiktlige og lett løsbare (Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2010). 

Netteier Hafslund påpeker i sin Energiutredning Vestby 2013 at det er for liten kapasitet til å 
ivareta nåværende og framtidig økning i strømforbruket med begrenset mulighet for 
reserveforsyning ved feil. En større feil i regionalnettet vil medføre strømstans for flere tusen 
kunder.  
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Nr. 05 Uønsket hendelse Langvarig bortfall av kraftforsyning 
(Regionalnettet er under utbedring, med plan om sluttføring 2019)  

Total bortfall av elektrisk kraft i en region gjennom overføringsnettet eller av annen årsak i opptil 
flere dager (4 dager) er lite sannsynlig. Historien viser at hendelsen likevel ikke bør utelukkes. 
Sannsynligheten reduseres omvendt proporsjonalt med varigheten på bortfallet. 

Langvarig bortfall av kraft i Norge er historisk sett som regel en følgehendelse av ekstremvær, og 
statistikk tyder på at dette vil være økende i framtida. Sentral strømforsyning kan også tenkes å 
være et mål for terrorisme/kriminalitet. (DSB, 2012) 

Sannsynligheten er størst for at bortfallet skjer i den kalde årstiden. 

Sårbarhetsvurdering    
Bortfall av kraft ha konsekvenser for en rekke samfunnsområder, spesielt i den kalde årstid.  

Rådhusets har aggregat innebærer og kommunen kan lede arbeidet herfra så lenge krisen pågår. 
Strømbortfall utover 2-4 timer vil medføre at all kommunikasjon basert på mobiltelefoni og 
internett bli borte. (DSB & PT, 2012) Kommunen må ta i bruk andre og mer arbeidskrevende 
løsninger for operativ ledelse, tjenesteyting og informasjon.   
Informasjonsarbeidet vanskeliggjøres ytterligere ved delvis bortfall av lokal og nasjonal radio og 
TV.  

De fleste av kommunens eiendommer, næringsbygg og private eiendommer har flere 
oppvarmingsmuligheter utenom elektrisitet. Felles for disse løsninger, bortsett fra tradisjonell 
vedfyring, er imidlertid at de trenger strøm for å kunne driftes. I en rasjoneringssituasjon eller 
ved bortfall av strøm må energitilførsel løses med nødstrømaggregater, noe bygningene ikke er 
forberedt for.  

Det er ca. 8-900 boenheter i Vestby som IKKE har andre oppvarmingsalternativer enn strøm og 
som i løpet av ca. 6-12 timer må finne alternative oppvarmings- eller bo muligheter. Av disse er 
60-70 pleietrengende som må tas hånd om av kommunen ved strømutfall, evt. evakueres til egnet 
sted. 

Rådhuset, Vestby sykehjem og Vestby Arena (fra 2016) har nødstrøm. Det medfører at resterende 
bygningsmasse i løpet av kort tid blir for kalde for normal virksomhet i skoler, barnehager eller 
kontorer, dessuten driftes VVS direkte på strøm.   

Institusjonene må stenges og ansatte, barn og elever må holdes hjemme. Foreldre må holde seg 
hjemme for å passe barn, noe som øker jobbfraværet også for kommunens ansatte og ytterligere 
reduserer kommunens muligheter til å drive tjenesteyting i en ellers sårbar situasjon. 

Aggregatet ved Vestby sykehjem har ikke kapasitet til full drift og medfører redusert 
forpleiningsmulighet med kun kald mat og noe redusert toalett og hygiene kapasitet. 
Sykehjemmet kan ta og er forberedt på å ta imot ekstra brukere i en kortere periode, men 
strømmangel vil begrense denne muligheten. Sykehjemmet vil neppe være egnet bosted for alle 
ekstra 60-70 pleietrengende fra egne boliger uten oppvarming som må tas hånd om. 
Sykehjemmet har beredskap på mat, vann, medisiner etc. og kjøle/lagringskapasitet tilkoblet 
aggregat. 

Legekontorer uten nødstrøm vil ha redusert kapasitet. 

Kommunens høydebassenger for vann vil ikke kunne fylles uten strøm, rasjonering og nødvann 
blir alternativer etter ca. 36 timer (se egen vurdering mht. bortfall av vann).  
Frost og manglende oppvarming i rør og ventiler skaper lekkasjer og betydelige ødeleggelser i 
både privat og offentlig bygningsmasse og mye arbeid må legges ned for å begrense skadene.  

Automatiske låssystemer vil ikke fungere, vil kreve at det gjennomføre manuell kontroll.  

Jernbanen vil stoppe uten strøm, offentlig samferdsel blir redusert og det vil oppstå utfordringer 
for å komme seg til jobb.  

Trafikklys og lys langs veier og i tuneller blir borte. Sammen med at hendelsen medfører større 
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Nr. 05 Uønsket hendelse Langvarig bortfall av kraftforsyning 
behov for bruk av privatbil, vil det være potensial for flere ulykker enn i en normalsituasjon.  

Drivstoff leveranse fra lokale stasjoner kan være utsatt, pumpene er normalt avhengige av strøm. 
Ved et regionalt bortfall av kraft kan det være langt til nærmeste operative bensinstasjon. Dette 
kan være en stor utfordring om man antar at det driftes et stort antall nødstrømaggregater under 
strømstansen primært for oppvarming.  

Det vurderes at det raskt vil oppstå mangel på drivstoff både for kommunens egne biler og hos 
befolkningen generelt og redusere mobilitet i befolkningen. Kommunen ved RO Kommunal 
teknikk har lagre for drivstoff, men ingen bestemt beredskap på et gitt antall liter.  

Næringsliv, bank og handel spesielt vil i praksis måtte stenge sin virksomhet uten tilgang på 
strøm. Moderne betalingsmåter virker ikke.  

Bedrifter med kjølevarer som mat og medisiner har noe nødstrøm, men denne er begrenset i 
kapasitet og tid. Det vurderes at det ila 2-3 dager vil være mangel på normale kjølevarer, melk og 
fryseprodukter. Produkter må kastes ved opptining både hos næringslivet og blant befolkningen. 

Landbruket vil i varierende grad ha alternativer for å håndtere situasjonen (eget 
brønnvann/pumper på traktorer/ egne drivstofftanker/selv oppvarming i fjøs etc.), men vil klart 
også bli skadelidende og det kan risikeres behov for nød slakting og omplassering av buskap. 

Knapp tilgang til kritiske ressurser, som er en nærmest ukjent situasjon i det moderne samfunn, 
kan skape sterk uro og angst blant befolkningen. Et aktivt informasjon- og omsorgsarbeid fra 
kommunen kan i noen grad begrense uheldige konsekvenser av dette.  

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall  X    1-2 døde 

Skader og sykdom    X  20-100 skader eller sykdom 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov     X 

>1000 personer i 2-7 dager 

Forstyrrelser i dagliglivet     X >1000 personer i 2-7 dager 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø      

Ikke relevant 

Langtidsskader - 
kulturmiljø      

Ikke relevant 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

   X  

10-100 millioner 

Omdømme 
Tap av omdømme 

   X  
 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Den gjensidige avhengigheten mellom infrastrukturer er stor. Dette medfører at bortfall av kraft 
for ett område vil ha konsekvenser for en rekke andre samfunnsområder.  

Liv og helse 

Lav innetemperatur, overflyttinger, utilfredsstillende dekning av basisbehov, svikt i 
elektromedisinske apparater og lavere tilgjengelighet til nødetater vil spesielt ramme grupper 
med omsorgsbehov. Kommunen og må være forberedt på dødsfall og alvorlig sykdom som en 
direkte årsak av situasjonen.  

Stabilitet 

Store deler av befolkningen vil ha redusert tilgang på varme, drikkevann, enkelte matvarer og 
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Nr. 05 Uønsket hendelse Langvarig bortfall av kraftforsyning 
medisiner. 

Varehandel, bank, bensinstasjoner ol vil ikke kunne drifte fullt ut. Redusert transport tilbud og 
samferdsel med utfordringer for å komme seg til jobb og skole. Skoler/barnehager/offentlige og 
private institusjoner stenges eller har redusert drift. Fast og mobiltelefoni, trygghetsalarmer og 
andre sikkerhetsalarmer og låssystemer faller ut. Begrenset med informasjon, radio og TV faller 
delvis ut. 

Natur og miljø 

Ingen konsekvens.  Kloakken vil kunne gå urenset i sjøen i en periode, men dette vil være 
begrensede menger som ikke vil gi langtidsskader på naturmiljøet. 

Økonomiske tap  

Kommunen vil miste tjenesteproduksjon ved stenging av skoler, offentlige kontorer og andre 
serviceinstitusjoner som må «tas igjen» ved et senere tidspunkt. Videre vurderes at kommunen 
må bruke ekstra ressurser for å håndtere situasjonen. 

Næringslivet vil få betydelige tap som følge av produksjonsstans og redusert handel.  
Kombinasjonen av kulde og strømmangel vil føre til store skader på vann- og avløpssystemer som 
fryser. 

Omdømme 

Kommunen vil bedømmes ut fra hvordan den klarer å opprettholde tjenesteproduksjon, bistå 
sårbare grupper og ivareta dialog med innbyggerne. De utfordringene som kommunen får innen 
alle disse områdene fører til at mange vil formidle sin misnøye med  

Behov for 
befolkningsvarsling 

Befolkningen må få informasjon om hvilke tiltak de kan 
iverksette for å redusere skadene.  

Behov for evakuering 
Sårbare grupper må tas hånd om av kommunen. 

Usikkerhet Lav Begrunnelse 

Det er liten usikkerhet eller uenighet om konsekvensene av et 
langvarig bortfall av kraftforsyningen. 

Styrbarhet Middels Begrunnelse 

Det er nettleverandørene som ved vedlikehold og forebyggende 
tiltak kan påvirke sannsynligheten for strømutfall og kommunen 
kan i dialog med Hafslund anmode om at tiltak gjennomføres 
hvis det er grunnlag for dette. 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv 

 Være pådriver overfor Hafslund for å gjøre regional- og distribusjonsnettet mindre 
sårbart for utfordrende værforhold, blant annet ved å legge om fra luftlinje til jordkabler. 

 Være pådriver overfor Hafslund for utbygging av bedre redundans i alle nett. 
  

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv 

 Være pådriver overfor Hafslund for hyppigere linjerydding (neste 2016) og intensivert 
kontroll. 
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Nr. 05 Uønsket hendelse Langvarig bortfall av kraftforsyning 
Konsekvensreduserende tiltak 

 Kommunen bør i sine planer og investeringer være bevisst det moderen samfunns 
avhengighet av elektrisk kraft og søke løsninger og reguleringer for å oppnå størst mulig 
robusthet for å håndtere konsekvensene ved utfall av strøm. 

 Gjennomføre/oppdatere etatvis ROS for lenger bortfall av kraft og gjennomføre de 
konsekvensreduserende tiltak allerede foreslått i eksisterende etatsvise 
ROS/konsekvensutredninger for dette (pr. i dag fra RO sykehjem, RO Barnehage/ RO 
Kultur) og Beredskapsleders rapporter etter øvelse i 2011.  

 Oppdatere beredskapsplaner, vurder spesielt utvidelse av beredskap for bortfall av 
strøm utover 36 timer i gjeldende Beredskapsplan 7,5 pkt. 4.1 (gjensidig avhengighet for 
vannforsyning). 

 Gjennomføre årlige oppdateringer av prioriteringsplan for strømleveranser i samarbeid 
med Hafslund for å sikre at man tar hensyn til de siste utbygginger og utvikling innen 
kommunen 

 Ha gode rutiner for jevnlig test og kontroll av drivstoff på eksisterende 
nødstrømaggregater. 

 Opprette avtaler med leverandører av fjernvarme eller nærvarme/pellets anlegg om at 
de skal ha nødstrømløsninger og drivstoff nok til å opprettholde produksjonen av strøm 
og levere varmt vann på yttervegg i alle kommunale bygg som er abonnenter i minst 5 
dager ved bortfall av. Planlagte evakueringssentere, omsorgsboliger og infrastruktur som 
er viktig i beredskapssammenheng bør prioriteres. Tilsvarende ordning bør vurderes der 
det er mulig å lage «grupper» av privat abonnenter som går på samme delsystem. 

 Ferdigstille planer installering av nødstrømsaggregat ved Vestby Arena og anskaffe/sikre 
tilgang til et antall mobile nødaggregater for fleksibel innsetting der det er behov. 
Tilrettelegge prioriterte bygg og anlegg for rask tilkobling til nødstrøm. 

 Anskaffe/sikre tilgang til et antall gassovner for bruk i kommunale institusjoner/til utlån 
for private i boliger uten alternative oppvarmingsmuligheter. Sikre 
beredskapsbeholdning av gass for disse. 

 Øke kapasiteten og ha fast minimum beholdning på kommunens egne drivstofflager til 
beredskap for egne kjøretøy og aggregater. Tanking må kunne gjennomføres ved bortfall 
av kraft. 

 Opprette avtaler med lokal forhandlere om å ha beredskapsbeholdninger av drivstoff 
prioritert kommunen som kan tankes også ved bortfall av kraft. 

 Etablere lager av tørrmat og liknende for inntil 5 døgns drift for kommunens 
institusjoner, med kapasitet til også å dekke behov for beboerne i omsorgsboliger   

 Etablere lager av nødvendige medisiner for minst 1 ukes forventede behov ved relevant 
av kommunens virksomheter og tjenestesteder  

Overførbarhet 

 Andre situasjoner som medfører lengre bortfall av elektrisk kraft 
 Perioder med strømrasjonering 
 Bortfall av drikkevann 
 Bortfall av E-kom tjenester 
 Ekstremvær 

 

 

Kilder/referanser: 

 

 Nasjonalt risikobilde 2012 - dsb.no 

Se spesielt fordypningsdel: Kommunenes beredskap mot bortfall av elektrisk kraft 

 Lovdata - Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)  
 Post og teletilsynet 6. juni 2014 «Minstekrav til reservestrømkapasitet i landmobile nett»  

PT varsler vedtak om reservestrømkapasitet i mobilnett - npt 
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 ROS MOVAR brann 2009 
 MOVAR Vann mars 2012 
 Prioriteringsplan for strømleveranser ved rasjonering (notat fra eiendomssjef til beredskapsleder 

26.04 2011) 
 Lokal Energiutredning 2013 for Vestby, Hafslund Nett 

 



8/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon - 19/00167-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon : Helhetlig ROS for Vestby kommune versjon 1-2016

Helhetlig ROS for Vestby kommune Versjon 1.0 

Vedlegg J 06 - Skipskollisjon i Oslofjorden Dato: 2016-02-02 

 

 J-1 

 06 - Skipskollisjon i Oslofjorden 
Nr. 06 Uønsket hendelse Skipskollisjon i Oslofjorden 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

En ettermiddag i juli får nordgående gasstanker B full motorstans og styresvikt og kolliderer med 
sørgående containerskip A nord av Son. Containerskip A kan gå for egen maskin, men har større 
hull i skroget og lekker bunkersolje. Flere tykke flak på 2-300 kvm driver inn og forurenser 
strandsonen på strekningen Kjøvangen/Son.  

Gasstanker B driver mot land i retning Emmerstadbukta. 

Containerskip A er på 11300 DWT, har en lastekapasitet på 10 000 tonn, er fullastet med 
containere og har ca. 100 m3 bunkersolje. Tankskip B er på 16500 DWT, har en lastekapasitet på 
drøyt 11 000 tonn og er bl.a. fylt med flytende ammoniakk. 

Det er klarvær i området og laber vestlig bris. Det er stor småbåttrafikk på fjorden og fullt belegg 
på hyttene og mange dagsturister med bil ved badestrendene i området.  

Kyststrekningen i Vestby kommune har ikke kommersiell havn stor nok til å kunne ta imot skip 
av denne størrelsen. Containerskip A får anvist Vealøsgrunnen i Hurum som nødhavn.  
Hvitstenbukta er utpekt nødhavn i Vestby kommune og redningstjenesten bukserer Gasstanker B 
hit. Det er skader av ukjent omfang på en av skipets gasstanker og stor fare for større utslipp av 
ammoniakkgass.  
Ammoniakk er svært giftig og kan gi både øyeblikkelig og langvarig konsekvens for mennesker, 
dyr og miljø innenfor forurenset område. Ved vestlig vind kan gass i giftige konsentrasjoner spre 
seg innover land og mot tettstedene Pepperstad, Vestby og næringsområdet Verpet. Ved 
sørvestlig vindretning kan også de folkerike områdene i Ås og Ski bli berørt.  
 
Bortsett fra veiene ned til tettstedene Son, Hvitsten og Kjøvangen, er det få veier ned mot sjøen, 
noe som vil vanskeliggjøre en eventuell evakuering. 

Ulykken får stor oppmerksomhet i pressen, og det er flere TV/Radio team på plass i Hvitsten og i 
området kort tid etter at ulykken ble meldt.  

Årsaker 

 Teknisk svikt 
 Menneskelig svikt 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Overordnede bestemmelser om sikkerhet og redningstjeneste til sjøs 
 Kystverket har identifisert Hvitsten som nødhavn 
 Kystverket har ansvaret for den nasjonale slepebåtberedskapen 
 Vestby deltar i IUA Indre Oslofjord som har beredskapsplaner mot oljesøl 
 MOVAR Brann er Vestby kommunes egen ressurs mht. alvorlig forurensing 
  

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

   X   1 gang i løpet av 50 til 100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

I Norge har det de siste 40 år vært ca. 30 større skipsforlis med alvorlige utslipp av 
olje/brennstoff/annen forurensing.  

Skipstrafikken i indre Oslofjord er stor med stor tetthet av større skip i relativt trange farvann, 
det er årlig ca. 5.200 skipsanløp i Oslo havn. [Ref. IUA statusrapport 2008]  
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Nr. 06 Uønsket hendelse Skipskollisjon i Oslofjorden 
All skipstrafikk til og fra Oslo havn vil passere kystlinjen til Vestby. Sannsynligheten i Nasjonalt 
risikobilde for en skipsulykke i hele indre Oslofjord er at det vil skje oftere enn hvert 10. år (DSB, 
2012). Sannsynligheten for at Vestby rammes er allikevel betydelig lavere. 

Sårbarhetsvurdering    
Vestbys Kommunes 1.linje ressurs for å håndtere rednings- og forurensningsutfordringene er 
Mosseregionens interkommunale brann og feiervesen (MIB).  
Ulykker av denne størrelse og kategori involverer instanser og innsatsressurser utover 
kommunens nivå. HRS vil lede redningsarbeidet, Kystverket, politi, andre brannvesen, IUA indre 
Oslofjord, og kommunen vil involveres, og det etableres en organisasjon med disse for å lede og 
gjennomføre redningsoperasjonen og forurensningsproblematikken både til luft og vann.  
Vestby er organisert i IUA Indre Oslofjord, mens resten av MOVAR kommunene er organisert i 
IUA Østfold, noe som innebærer at kommando og kontroll over disse ressurser må avklares på 
nivåene over Vestby kommune.  
Kommunens rolle i aksjonen er i hovedsak å ivareta egne innbyggere og lokale forhold og ellers 
legge forholden til rette ved anmodning om bistand fra operasjonsledelsen. 
 
Det bor om lag 3 000 mennesker innenfor området som kan få ammoniakkforgiftning ved et 
ukontrollert gassutslipp fra havaristen. Operasjonsledelsen varsler mulig behov for evakuering, 
og ber kommunen om bistand. 
Kommunen aktiverer Evakuerings og pårørendesenter og informerer befolkningen i området om 
mulig evakuering. Varslinger og informasjon kan gis over radio og kommunens web sider. 
Kommunen har ikke systemer for lokasjonsbasert SMS varsling, og det er vanskelig å nå gjennom 
med informasjon, spesielt til småbåttrafikken og ferierende i området.  
Kommunen må være forberedt på å bistå og delvis selv gjennomføre evakuering av eldre, 
funksjonshemmede og andre utsatte grupper. Det krever mye arbeid, involverer mange av 
kommunens ansatte og vil gå på ut over normal drift og tjenester, spesielt innenfor helse og 
omsorg. Dette er i ferietid med utfordringer i å få ekstra personell på jobb. Kommunen har 
uformelle avtaler med frivillige organisasjoner som kan stille med frivillige mannskaper ved 
behov/anmodning.  

To kraftkabler i sentralnettet går som sjøkabel under Oslofjorden og ilandføres ved 
Emmerstadbukta. Disse er på hhv 420 og 300 kV, og kobles ut for å redusere risiko i 
redningsarbeidet. Sentralnettet har alternativer i omruting, og utkoblingen påvirker ikke i 
vesentlig grad kraftleveransen til regionen. 
  
Skipstrafikk i leden kan bli påvirket om det ansees farlig å passere havaristen før situasjonen med 
ammoniakkgass er under kontroll.  

Alt av tilgjengelige ressurser innenfor nødetatene i regionen båndlegges i hendelsen. 

Mange velger å forlate de strandnære områder. Med stor biltrafikk og smale og få veier ut av 
området og mange utrykningskjøretøyer inn i området registreres tilløp til trafikkork. Det 
oppstår behov for trafikkdirigering for å sikre mulighet for rask evakuering og fri adgang for 
nødetatene. 

Med vestlig vind vil oljeutslipp fra havaristen nå kysten. Opphold i og i nærhet av oljeforurenset 
område frarådes av kommunelegen, og denne informasjonen må gjøres kjent. Mange ønsker å 
delta i det umiddelbare oppryddingsarbeidet, men det er begrenset mengde beskyttelsesutstyr. 
Det er kritisk å komme raskt i gang med å ta opp olje for å redusere omfanget av varig skade på 
naturmiljøet. 

Ulykken har stor oppmerksomhet i media, og det er stor pågang i ulykkesområdet. Kommunen 
bistår redningsledelsen med å opprette og drifte et egnet informasjonssenter og har også egne 
medarbeidere som kan utale seg om lokale forhold og til egen befolkning. Usikkerheten har 
potensial til å skape panikk, god informasjon til egne innbygger, også via media er vesentlig for å 
roe situasjonen.  
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Nr. 06 Uønsket hendelse Skipskollisjon i Oslofjorden 
Det vil være stort press på mobildekningen i området og mobiloperatørene øker kapasiteten. 

Kommunen involveres i mange nivåer i operasjonen og må omdisponere personell og ressurser 
mens redningsarbeidet pågår og i noen grad vil dette fortsette under arbeidet med opprydding av 
oljesøl.  

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall X     Ingen 

Skader og sykdom  X    3 - 5 alvorlig skadde 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov      

Ikke relevant 

Forstyrrelser i dagliglivet 
  X   

Mellom <50 personer berørt i > 
7 dager, og >1000 personer 
berørt i <1 dag 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø   X   

3-30 km strand/kyst påvirkes 
3-10 år 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  X    

Begrenset ødeleggelse av 
verneverdig kulturmiljø 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

   X  

10-100 millioner (inkludert 
kostnader ved opprydding) 

Omdømme 
Tap av omdømme 

  X   

Kritiske reportasjer over tid i 
lokale medier om 
krisehåndtering og ledelse av 
oppryddingsarbeidet 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Utfordringen for Liv og helse og Stabilitet vil normaliseres etter at selve ulykken og 
redningsarbeidet er ferdig og kommunen vil raskt gjenoppta samme status innenfor disse 
verdier.   
Følgehendelsene vil imidlertid ha vesentlige konsekvenser også på sikt, for Natur og Miljø og 
Økonomi. 

Liv og helse 

Skulle hendelsen utvikle seg til et større utslipp av ammoniakk, vil konsekvensene for liv og helse 
være betydelige. I konsekvensvurderingen er det har lagt til grunn at det ikke blir et 
ammoniakkutslipp.  
Mannskap om bord i havaristene samt deltakere i redningsaksjonen vil eksponeres for stor fare 
med mulige skader. 
Stressmoment i situasjonen og evt. egen evakuering i befolkningen kan bli svært belastende 
traumatiserende for noen, men ikke slik at det vurderes som en direkte trussel for liv.   

Stabilitet 

Kommunens totale bidrag ved redningsarbeidet og forberedelser/beredskap for 
evakueringsoperasjonen vil kreve store ressurser og redusere andre tjenester, også til 
pleietrengende og i driften ved sykehjemmet. 

Nødetatenes kapasitet og reaksjonsmulighet ved andre ulykker i kommunen er betydelig 
redusert mens operasjonen pågår.   

Oljeforurensning kan begrense mulighet til å benytte kystområdet til rekreasjon, benytte 
boliger/hytter, fiske og båtliv i en lang periode.  
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Nr. 06 Uønsket hendelse Skipskollisjon i Oslofjorden 

Natur og miljø 

Oljesøl langs kysten og på strendene gir miljømessige konsekvenser både for natur- og 
kulturmiljø i strandsonen. Naturmiljøet skades ved at oljeforurensning tar livet av sjøfugl, fisk og 
annen flora og fauna i strandsonen og kan gi varige forgiftninger i planter, dyr og grunn. 
Kulturmiljø i tilknytning til tettstedene vil tilgrises, men vil neppe få større uopprettelige skader. 
MOB-metoden (Modell for prioritering av miljøressurser ved akutte oljeutslipp langs kysten) er 
utarbeidet av Miljødirektoratet for å brukes i beredskapssammenheng. Denne har angitt ett 
område (Krokstrand, Skjellvika, Ingerløkka) i Vestby og dette har laveste prioritet (MOB D).  

Økonomi 

Både kollisjonen og følgehendelser har betydelige kostnader for de involverte 
skip/rederier/forsikringsselskaper.  
Erfaringstall etter opprydding fra tilsvarende oljeopprydding (Godafoss Hvaler 2011 112 m3 88 
mill. kr/Full City Langesund 2009 300m3 256 mill. kroner) tilsier at oppryddingsaksjonen etter 
olje utslipp fra denne hendelsen vil komme opp i ca. 100 mill. kroner. Det er i utgangspunktet den 
som forurenser som skal betale utgifter til opprydding, og staten vil garantere for dette slik at 
kommunen ikke risikerer å få økonomiske utgifter selv om de legger ned betydelige ressurser i 
opprydding. 

Det vil i en periode være betydelig verditap på eiendommer langs kyststripen som forurenses, 
spesielt strandnære eiendommer og for fritidsboliger spesielt.   

Hendelsen vil medføre at kommunen har merforbruk av arbeidstid og bruk av andre vesentlige 
økonomiske ressurser på ikke budsjetterte oppgaver.  

Det antas at Vestby mister noe av sin status som rekreasjonsområde etter en slik hendelse og vil 
ha redusert antall turister, færre opphold på hoteller og hytter og laver byggeaktivitet. Dette fører 
til tap av omsetning for det lokale næringslivet.   

Omdømme 

Omdømmet for kommunen vil på kort sikt vurderes ut fra ut fra hvordan den klarer å ta vare på 
egne innbyggere i situasjonen.  

Ulykken skjer i et attraktivt strandområde som er kjent for flott natur og mye brukt som 
rekreasjonsområde. Omdømme på sikt vil avhenge av om man klarer å rydde opp i naturen og 
strandlinje og føre miljøet tilbake slik det var før ulykken.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

Det vil være behov for å varsle befolkningen om en mulig 
evakuering og eventuelle andre tiltak for å redusere 
skadevirkninger ved et mulig gassutslipp og etter oljesøl. 

Behov for evakuering 
Det vil være behov for å forberede evakuering av særlig sårbare 
grupper i alle områder som er i risikosonen for et 
amoniakkgassutslipp. 

Usikkerhet Høy Begrunnelse 

Ved denne type ulykker vil det være svært varierende hvor store 
mengder olje som slipper ut, avhengig av type skip, kollisjonens 
utfall, strøm og vind. Samme problemstilling vil gjelde mht. 
mulige utslipp av farlige stoffer (ammoniakk) fra gasstanker. 

Antall mennesker innenfor påvirket område er noe usikkert i og 
med at dette er viktigste feriemåned med stor tilreising av 
turister både på hytter og dagsturister. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse 
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Nr. 06 Uønsket hendelse Skipskollisjon i Oslofjorden 
Vestby kommune har liten eller ingen innflytelse på forhold som 
påvirker risikobildet ved skipstrafikken i Oslofjorden. 
En aktiv deltakelse i IUA Indre Oslofjord vil forberede 
kommunens organisasjon på et godt samarbeid når behovet er 
der.  

Forberedende avtaler med frivillige organisasjoner om bistand 
ved større ulykker vil sette kommunen i stand til å sette inn 
store ressurser på kort tid. Dette vil bidra til å øke styrbarheten. 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv: 

 Ingen 
Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv: 

 Ingen 
Konsekvensreduserende tiltak 

 Kommunen er aktiv pådriver for økt sikkerhet for skipstrafikk i indre Oslofjord mot 
etater som Kystverket med lostjenesten, Oslo havn m trafikksentral, trafikksentral i 
Horten etc. 

 Kommunen deltar som aktiv bidragsyter i IUA samarbeidet (IUA region 3 Indre 
Oslofjord) med utpekte ansvarlig representanter i kommunen innenfor dette 
samarbeidet. 

 Scenarioet bør øves sammen med IUA, samarbeidende kommuner og evt. Kystverket, 
hvor bl.a. kommando og kontroll mellom IUA Indre Oslofjord og IUA Østfold og evt. 
Kystverket øves. 

 Kommunens ansvar, oppgaver og ressurser ved oljeutslipp må klargjøres og innarbeides 
som del av kommunens beredskapsplan. Ambisjonsnivået bør vurderes sammen med 
eventuelle nyinvesteringer i materiell.  

 Inngå forpliktende avtaler med nabokommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner 
slik at disse kan aktiviseres på kort varsel. 

 Gjennomgå ansvar for iverksetting, rutiner og ressurser for befolkningsvarsling 
 Forberede bruk av SMS-varsling i kommunen beredskapsplan. 

Overførbarhet 

Scenarioet er generelt overførbart til: 

 Andre hendelser til sjøs, spesielt scenario med bruk av nødhavn Hvitsten 
 Utslipp av betydelige mengder olje langs kysten av Vestby, med eller uten skipsulykke  
 Utslipp av farlige stoffer i luft uavhengig av sted for utslipp 
 Hendelser som krever befolkningsvarsling og/eller evakuering av særlig sårbare grupper 
 Situasjoner som krever flere ressurser (mannskaper, materiell etc.) enn det som 

kommunen disponerer i sin normalorganisasjon 
 

Kilder/referanser: 

 Nasjonalt risikobilde 2013 kapittel 12 “Skipsulykker”  
 IUA (Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensing for indre Oslofjord) statusrapport 2008 
 ROS Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2010 
 Samferdselsdepartementet «Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann» (Spesielt kapittel 1,2 og 3) 
 Samferdselsdepartementet «Forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen kommunens 

sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer» 
 Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og 

miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land) 
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/vann/1835/ta1835.pdf 
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 K-1 

 07 - Trafikkulykke med farlig gods på E-6 ved Vestby 
sentrum 

Nr. 07 Uønsket hendelse Trafikkulykke med farlig gods på E-
6 ved Vestby sentrum 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Det er fredag ettermiddag juni og stor trafikk på E-6 ut av Oslo mot Østfold. Det er tåke, yr og 
svært dårlig sikt og kaldt for årstiden. Det er stadige og hurtige tilløp til kødannelser.  

En utenlandsk tankvogn (iht. ADR merkingen lastet med ca. 15 m3 PROPAN) forsøker å unngå å 
kjøre inn i bilen foran ved å legge seg ut av veien og i grøfta. I krysset ved avkjøringen til Vestby 
fra E-6 velter den og det oppstår brann i trekkvognen.  Trekkvognen ligger delvis i høyre 
kjørebane og inntil propantanken og sperrer delvis sydgående E-6.  

Det oppstår en kjedekollisjon bak den brennende bilen med 10-15 biler involvert. Mange er 
skadet og i flere biler sitter folk fastklemt. Ytterligere kaos og tilløp til panikk i situasjonen med 
mange biler som snur i veibanen i forsøk å komme bort fra den brennende bilen og møter 
motgående trafikk. Brannvesen med andre nødetater ankommer fra ca. 15 minutter etter 
ulykken.  

På grunn av eksplosjonsfaren i propan bestemmer innsatsleder at E-6 i begge retninger stenges 
og at det skal evakueres et område på 1000 m rundt tankbilen. 

Om lag 80 biler sørgående og 30 nordgående er involvert i ulykken direkte og må forlates på 
veien der de står. Nødetater frakter skadd personell bort fra ulykkesstedet etter prioritering, 
mens de som klarer å gå til fots dirigeres til sikkert område. Mange er lettere skadd. 

Kommunens ledelse kontaktes og bes om å støtte det videre redningsarbeidet. 

Årsaker 

 Dårlig vær, stor trafikk tetthet og menneskelig svikt 

 Frakt av farlig gods blant vanlig trafikk på offentlig vei 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 E-6 med adskilte kjørebaner og planfrie kryss i dette området 
 Nødetatene med LRS/HRS 
 IUA indre Oslofjord 
 MOVAR Brann med avtaler om støtte fra nabobrannvesen 
 Vegvesenets trafikk kontroll m planlagte omkjøringsruter 
 Beredskapsplan for Vestby kommune 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

    X  1 gang i løpet av 10-50 år  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Transportøkonomisk Institutt registrerte 20287 tungtransportulykker i 2013. 
TØI rapport 1293/2013 «Kartlegging av transport med farlig gods i Norge» indikerer at om lag ¼ 
av alt farlig gods som transporteres på vei i Norge fraktes på E-6 gjennom Vestby. En variant av 
dette scenarioet er også behandlet i MIB ROS 2009, scenario 1 (se Kilder/referanser) 

Østfold har ca.60 km E6 og har hatt 75 ulykker med transport av farlig gods i løpet av 10 år. E6 
gjennom Vestby er ca.16 km. Det er ikke alle disse ulykkene som har skjedd på E6.  

SSB tabell 10209 viser at innenfor Vestby Kommune (og hovedsakelig på E-6) i perioden 2004-
20013 årlig ble registrert mellom 14 og 28 alvorlig skadde personer i trafikkulykker, av disse til 
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Nr. 07 Uønsket hendelse Trafikkulykke med farlig gods på E-
6 ved Vestby sentrum 

sammen 6 døde. Tendensen har vært nedadgående de siste årene. Foreløpige tall fra TØI viser at 
utenlandske vogntog på norske veier har opp mot dobbelt så stor ulykkehyppighet som norske 
transportører.  

Ut fra en samlet vurdering er det rimelig å anta at en slik alvorlig ulykke med enten transport av 
farlig gods, eller kjedekollisjon med store personskader kan inntreffe oftere enn indikert over. At 
begge deler inntreffer samtidig er et dimensjonerende scenario som har noe lavere 
sannsynlighet. 

«Farlig gods» defineres her iht.  ADR direktivene (den til enhver tid gjeldende europeiske avtale 
om internasjonal veitransport av farlig gods).  

Sårbarhetsvurdering    

Ulykken har et slik omfang og karakter at innsatsleder ber kommunen om bistand i 
redningsarbeidet. 

Nødetatene bestemmer en øyeblikkelig evakuering av personell innenfor en radius av 1000 m fra 
skadestedet. Kommunen bidrar til at innbyggere med registrert omsorgsbehov og bosted 
innenfor evakuert område blir tatt hånd om og følges opp. 

Om lag 150 personer må forlate sine biler og trenger husly og varme. Innsatsleder ber kommunen 
opprette et evakueringssenter.  
Kommunen oppretter og drifter Evakueringssenter på Vestby skole for å huse og samle 
involverte. Situasjonen ble øvet i øvelse mars 2015, men dette er etter normal arbeidstid, og det 
tar noen tid før det er operativt med alle funksjoner på plass. Planlagte aktiviteter på skolen 
avlyses. Kommunens eget helsepersonell omdisponeres og ekstra utkalles for å bidra i en 
førstehjelpsfase, psykososiale kriseteam aktiveres for å støtte skadde, pårørende, øyevitner og 
redningspersonell. Evakueringssenteret opprettholder drift inntil alle er tatt hånd om av 
spesialisthelsetjenesten eller sendt hjem. 

Nyheten om den store ulykken gir stort behov for informasjon til pårørende, presse og 
befolkningen generelt. Kommunens informasjonstelefon ringes ned. Kommunen oppretter et 
Informasjonssenter sammen med Innsatsleder på Rådhuset. Innsatsleder bestemmer system, 
ansvar og informasjonsflyt mellom nødetater, evakueringssenter og kommunen, spesielt for å 
kunne besvare spørsmål fra pårørende. Kommunen sørger for adekvat og fortløpende 
informasjon til og oppfølging av sine innbyggere, også pårørende. 

Det lokale mobilnettet overbelastes når ulykken blir kjent. Kommunikasjon i ulykkesområdet 
hemmes og vanskeliggjør nødetatenes arbeid under redningsoperasjonen og reduserer også den 
resterende beredskapen for kommunens innbyggere. Videre vil svekket samband forsinke 
kommunens bistand, vanskeliggjøre informasjon til egne innbyggere og reduserer de 
forulykkedes muligheter til å varsle pårørende.  

Det er godt innarbeidede rutiner og flere alternativer for omruting av trafikk på E-6 gjennom og i 
tilknytning til Vestby. Noe avhengig omrutinger som velges vil alternativene få høyere trafikk enn 
det de er beregnet for og det oppstår forsinkelser for gjennomgangstrafikken og en noe høynet 
ulykkesrisiko for mennesker og miljø.   

Hendelsen vil være krevende for nødetatene og akuttmottakene/legevaktene i hele regionen og 
kommunens innbyggere vil under redningsoperasjonen har lavere beredskap fra nødetatene enn 
normalt. 

Det oppstår moderate mengder forurensing som olje og drivstoff søl i veibanen og veikanter. Det 
er ikke infrastruktur eller viktige drikkevannskilder nær ulykkesstedet. 
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Nr. 07 Uønsket hendelse Trafikkulykke med farlig gods på E-
6 ved Vestby sentrum 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall  X    1-2 døde 

Skader og sykdom   X   6-20 skader 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov X     

50-200 personer < en dag 

Forstyrrelser i dagliglivet X     200-1000 personer < en dag 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø X     

< 3 km2 3-10 år 

Langtidsskader - 
kulturmiljø      

Ikke konsekvens 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

 X    

1mill-10 mill. 

Omdømme 
Tap av omdømme 

X     
Liten konsekvens 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Liv og helse 

Man unngikk det verste scenarioet, som ville vært en propaneksplosjon før man rakk å evakuere 
personell i nærheten.  Konsekvensene ville da vært høyere antall døde og alvorlig sårede og 
større materielle skader. 

De første bilene som kommer etter ulykkesbilen vil rammes alvorlig med stor risiko for dødsfall 
og svært alvorlige skader. Med tett trafikk og dårlig vær er risikoen stor for at et større antall 
biler involveres i hendelsen, og medfører ytterligere risiko for flere døde og alvorlig skadde.  

Stabilitet  

Ved en større ulykke kan det være en knapphet i ressurser og førstehjelp fra nødetatene som er 
kritisk og oppleves svært sterkt av de involverte i hendelsen. 

Hendelsen båndlegger store deler av nødetater og akuttmottak/legevakt i hele regionen og vil 
medføre redusert beredskap for andre hendelser i den perioden redningsarbeidet pågår. 

Miljø 

En propanlekkasje eller kontrollert utslipp av propan vil ikke gi alvorlige eller langvarige 
forurensing eller skade miljøet.  

Bruk av kjemikalier i slokningsarbeidet og olje/drivstoff søl fra ulykken kan medføre noe behov 
for sanering i etterkant.  Aksen i umiddelbar nærhet langs E-6 gjennom Vestby har ikke 
drikkevannskilder eller andre spesielt sårbare natur eller kulturmiljø som vil berøres 
nevneverdig ved denne type ulykker.   

Økonomiske tap 

I hovedsak skader på kjøretøy involvert i ulykken. Noe kostnader knyttet til ulykkeshåndteringen.  

Samfunnsmessige kostnader for behandling og oppfølging av trafikk skadde er ikke vurdert. 
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Nr. 07 Uønsket hendelse Trafikkulykke med farlig gods på E-
6 ved Vestby sentrum 

Omdømme 

Situasjonen vil neppe ha vesentlig å si for kommunens omdømme 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Personell som oppholder seg innenfor farlig område må varsles 
om evakuering. 

Behov for evakuering 
Ja, belyst over. 

Usikkerhet Lav Begrunnelse 

Scenarioet er kjent og det er tatt høyde for denne typen 
hendelser i nødetatenes risikoanalyser og organisering. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse 

Trafikkavviklingen og -utviklingen på E6 er utenfor kommunens 
kontroll. 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv: 

 Lage farekart for forskjellige hendelser med aktuelle kategorier farlig gods på vei (E-6 
primært) og jernbane gjennom Vestby. Ut fra dette vurdere sårbarhet og utfordringer for 
bebyggelse og annen infrastruktur og ha et bevisst forhold til problemstillingen i videre 
kommuneplanlegging og beredskapsplaner.  

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv: 

 Ingen på kommunalt nivå 
Konsekvensreduserende tiltak: 

 Lage farekart for forskjellige hendelser med aktuelle kategorier farlig gods på vei (E-6 
primært) og jernbane gjennom Vestby  

 Etablere gode planverk for evakueringssituasjoner inkludert varslingsordninger.  I dette 
scenario kan en lokasjonsbasert SMS-varsling være en rask og effektiv varsling 

 Oppdatert oversikt over bopel for personer som trenger assistanse ved evakuering 
 Fasiliteter, materiell, planverk og rutiner for rask opprettelse og drift av robuste 

evakueringssenter, pårørende senter og informasjonssenter 
 Etablere ordninger for rask innkalling, ledelse og drift av egne og eksterne profesjonelle 

og frivillige ressurser 

Overførbarhet 

 Større ulykker på vei eller jernbane. 
 Hendelser med farlig gods eller annet som krever evakuering av et geografisk begrenset 

område. 
 Større ulykker med et så stort antall døde, skadde og omsorgstrengende at kommunen 

må påregne å aktivere og drifte Evakuerings-, Pårørende- og Informasjonssenter. 
 

 

Kilder/referanser: 

 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Brann- og ulykkesrisiko i Mosseregionen (MIB, 2009) 
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 DSB definisjon av farlig gods:  
«Farlig gods er en fellesbetegnelse på kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter, 
artikler og gjenstander, som har slike egenskaper at de representerer en fare for 
mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell.» 

 TØI rapport 1293/2013 «Kartlegging av transport med farlig gods i Norge» 
https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2013/1293-
2013/1293-2013-elektronisk.pdf 

 Tabell: 10209: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt (K) 
Mitt SSB: Statistikkbanken 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse/Brann- og ulykkesrisiko i Mosseregionen. 
Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB) 2009, spesielt pkt. 2.3.1 m 
vedlegg 24 og pkt. 2.9.1 m vedlegg 34. Vedlegg 37 m scenario 1 

 Justis og beredskapsdepartementet: Forskrift om landtransport av farlig gods
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 08 - Jernbaneulykke 
Nr. 08 Uønsket hendelse Jernbaneulykke 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Det er november måned, nedbør og om lag -5oC. Nordgående lokal tog med avgang Vestby kl.0700 
sporer av i stor fart nord Vestby ved Teter holdeplass. Toget har 300 passasjerer. Kun kort tid 
etter ulykken meldes den på sosiale medier av personer på ulykkesstedet. Meldinger kommer 
også til rådhuset noen minutter etter ulykken. De første nødetane ankommer ulykkesstedet etter 
ca. 20 minutter.  

Situasjonen er svært uoversiktlig, og Innsatsleder gir kommunen en første uformell 
situasjonsrapportering kl. 0745. Det er om lag 10 døde samt et større antall sterkt skadde som 
trenger livreddende førstehjelp hjelp på stedet og videre transport til sykehus. Flere sitter inne i 
eller klemt i de ødelagte togsettene og redningsarbeidet er tidskrevende.  

Av de resterende om lag 250 passasjerer trenger mange førstehjelp og alle trenger ly, varme og 
oppfølging. Østfoldbanen stenger umiddelbart. Nødetatene har utfordringer med å kjøre helt bort 
til jernbanesporet. 

I en initialfase har nødetatene kun ressurser til å ta seg av de livskritisk skadde i situasjonen. Det 
er kaldt, overlevende har sjokkreaksjoner, å få husly, varme og omsorg raskt på plass er kritisk og 
Innsatsleder anmoder kommunen om bistand.   

Kommunen oppretter evakuerings- og pårørendesenter på Vestby Skole og organiserer også 
transport fra skadestedet. Behovet for tolketjenester vurderes fortløpende. I og med at dette er 
like før skolestart er det allerede ansatte på plass og senteret kan ta imot hjelpetrengende fra ca. 
kl. 0830. Skolens ansatte personell omdisponeres til drift av senteret, men det tar noen tid før det 
kan kalles operativt med alle funksjoner på plass.  

Årsaker 

 Utgliding av banelegeme og skinner grunnet høstens lange perioder med regn. 
 Teknisk svikt på tog 
 Menneskelig svikt 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Nødetater i hele regionen med LRS/HRS 
 Mosseregionens Interkommunale Brannvesen (MIB) med avtaler om støtte fra 

nabobrannvesen 
 Beredskapsplan for Vestby Kommune 
 IUA indre Oslofjord 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

  X    En gang i løpet av 100-1000 år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Økende nedbørsmengder har flere steder medført uventede jordras og masseutglidninger på 
steder der dette ikke har vært observert tidligere. Dette har også skjedd på jernbane spor med 
påfølgende utfordringer for togtrafikken og mulige avsporinger.   

De fleste jernbaneulykker med et stort antall døde skyldes kollisjon med motgående tog. Denne 
risikoen er kraftig redusert med dobbeltspor på Østfoldbanen. 

Det er stor og tett trafikk på Østfoldbanen samtidig som det skjer utbygginger på banen. 

Tidligere togulykker med et høyt antall døde: Tretten 1975 (27 døde), Lysaker 1980 (5 døde), 
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Nordstrand 1993 (5 døde), Åsta 2000 (19 døde), Sjursøya 2010 (3 døde). 

Sårbarhetsvurdering    
Ulykken har et slik omfang at den utfordrer kapasiteten til nødetatene. Forsterkninger fra 
naboregionene kommer til etter hvert, men har lengre utrykningstid. 

Kommunen oppretter evakueringssenter på Vestby skole. Skolen stenges for normal drift, man 
rekker ikke å organiserer alternativ undervisning annet sted. Barna sendes hjem og foreldre må 
informeres.  

Nyheten om den store ulykken gir stort behov for informasjon til pårørende, presse og 
befolkningen generelt. Kommunens informasjonstelefon ringes ned. Kommunen oppretter et 
Informasjonssenter sammen med Innsatsleder på Rådhuset. Innsatsleder bestemmer system, 
ansvar og informasjonsflyt mellom nødetater, evakueringssenter og kommunen, spesielt for å 
kunne besvare spørsmål fra pårørende. Kommunen sørger for adekvat og fortløpende 
informasjon til og oppfølging av sine innbyggere, også pårørende. 

Kommunens eget helsepersonell omdisponeres og ekstra utkalles for å bidra i en førstehjelpsfase, 
psykososiale kriseteam kommer på plass for å støtte skadde, pårørende, øyevitner og 
redningspersonell. Kommunen støtter med egne og innleide anleggsmaskiner og annet materiell 
og personell for å bistå brannvesenet med å få skadde fri fra togsettene. 

Det er få veier inn til ulykkesstedet. Det må opprettes restriksjoner på kjøring inn i området for å 
hindre kaos.  Det er ikke betydelig infrastruktur eller viktig drikkevannskilder nært ulykkesstedet 
og nødetatene kan bruke området uten betydelige restriksjoner mht. fare for forurensing. 
Befolkning og trafikk i nærheten av ulykkesstedet vil berøres, men utsettes ikke for betydelig 
ekstra fysisk risiko.   

Det lokale mobilnettet overbelastes når ulykken blir kjent. Kommunikasjon i ulykkesområdet 
hemmes og vanskeliggjør nødetatenes arbeid under redningsoperasjonen og reduserer også den 
resterende beredskapen for kommunens innbyggere. Videre vil svekket samband forsinkes 
kommunens bistand, vanskeliggjøre informasjon til egne innbyggere og reduserer de 
forulykkedes muligheter til å varsle pårørende.  

Evakueringssenteret opprettholder drift inntil alle er tatt hånd om av spesialisthelsetjenesten 
eller sendt hjem. Behov for tolk  

Vestby skole har normal drift dagen etter. Men skolen vil være preget av hendelsen og det må 
gjennomføres programmer i kommunens regi for å unngå vedvarende angst og traumer. Slike 
program må også gjennomføres for flere miljøer i kommunen som direkte har vært involvert 
ulykken og i andre skoler og barnehager.  

I en periode etter ulykken vil aktiviteter for pårørende, besøk av autoritetspersoner, offisielle 
minneseremonier, og støtte til andre besøk og annen oppmerksomhet være arbeidskrevende for 
kommunen.  

Østfoldbanen stenger i noen dager for opprydding og reparasjon og rutiner på «Buss for tog» 
iverksettes. Dette fører til noe mere trafikk på E-6. 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall    X  6-10 døde 

Skader og sykdom    X  20-100 skadde 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov      

Ikke relevant 

Forstyrrelser i dagliglivet   X   >1000 mennesker <1 dag 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø X     
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Langtidsskader - 
kulturmiljø X     

 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

 X    

100 000 -1 mill 

Omdømme 
Tap av omdømme 

 X    
 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Liv og helse 

Konsekvensene av togavsporinger er svært varierende, avhengig av togets fart, terreng på 
avsporingsstedet.  

Død: Kun for direkte involverte i ulykken. Alvorlige togulykker har potensial for mange døde 

Skader og sykdom: mange typiske klem-, støt- og bruddskader med langvarig behandling og 
risiko for livsvarige handicap.  Traumer både blant involverte i ulykken, for redningspersonell og 
øyevitner. 

Stabilitet 

Manglende dekning av grunnleggende behov:  

Kun for direkte involverte i ulykken i tidsrommet fram til man har mange nok redningsressurser 
p plass. Nødetatene er ikke skalert for en så omfattende operasjon og må ha støtte fra 
naboregioner, noe som tar tid.  

Forstyrrelser i dagliglivet: 

Kommunen vil ulykkesdagen ha redusert dekning fra nødetater, mobilnettet overbelastes og 
skaper ytterligere redsel, Vestby skole og barnehage må stenges og elever sendes hjem. 
Kommunens egne helseressurser tas bort fra planlagte og faste oppgaver og omprioriteres mot 
ulykken, dette kan også skje med andre tjenester. Innbyggerne får i en periode dårligere 
kommunikasjon og lengre pendlertid.  

Miljø: 

Ulykken kan medfører noe forurensing med oljesøl etc. fra togsettene, men dette vil være svært 
begrenset når dette er et persontog uten last og farlig gods.  

Aksen i umiddelbar nærhet langs jernbanesporet gjennom Vestby har ikke drikkevannskilder 
eller andre spesielt sårbare natur eller kulturmiljø som vil berøres nevneverdig ved denne type 
ulykker.   

Økonomiske tap 

Kommunen vil få noe ekstra kostnader med selve ulykkeshåndteringen både under og i etterkant 
av ulykken. Samfunnsmessige kostnader for behandling og oppfølging av alvorlig skadde 
innbyggere i kommunen er ikke vurdert. 

Omdømme 

Vil bedømmes ut fra hvor raskt og profesjonelt kommunen klarer å støtte nødetatene og de 
involverte under selve ulykken samt den oppfølging man gir involverte i etterkant. Videre vil en 
ulykke av denne karakter medføre stor medieoppmerksomhet og kommunens omdømme kan 
også i noen grad påvirkes av hvordan kommunens representanter oppleves i media. 

En større ulykke vil ofte senere refereres til stedsnavnet der ulykken skjedde (Jfr. 
Trettenulykken, Åstaulykken). 
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Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei 

Behov for evakuering 
De som er uskadde må fraktes bort fra ulykkesstedet og til et 
evakueringssenter. 

Usikkerhet Lav Begrunnelse 

Både kunnskapsgrunnlag og konsekvenser av hendelsen finnes 
etter mange større og mindre jernbaneulykker. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse 

Ingen styrbarhet i selve ulykken. 
Det akutte redningsarbeidet styres av nødetatene. 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv 

 Ingen på kommunalt nivå 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv 

 Ingen på kommunalt nivå 

Konsekvensreduserende tiltak 

 Kommunens ledelse drøfter scenarioet med egne nødetater og Jernbaneverket/NSB og 
avklarer ansvar og roller 

 Videreutvikle beredskapsplaner, infrastruktur og ressurser for å opprettelse og drift av 
evakuerings-, pårørende- og informasjonssentre, bistand til nødetatene og informasjon til 
innbyggerne. 

 Påvirke mobiloperatører til å etablere høy beredskap for mere trafikk i mobilbåndene ved 
kritiske hendelser. 

 Inngå formaliserte avtaler med frivillige organisasjoner og lokale entreprenører for å støtte 
kommunen og innsatsleder med personell og materiell 

 Øve scenarioet 

Overførbarhet 

 Større ulykker på vei eller jernbane. 
 Ulykker med et så stort antall døde, skadde og omsorgstrengende at kommunen må påregne 

å aktivere og drifte Evakuerings-, Pårørende- og Informasjonssenter. 
Herunder mange involverte uten tilhørighet til Vestby Kommune 

 Hendelser med farlig gods eller annet som krever evakuering av et geografisk begrenset 
område. 

  
 

Kilder/referanser: 

 NRB 2014 kapittel 15 
 Statens jernbanetilsyn: 

o Jernbanestatistikk 2000-2013 http://www.sjt.no/ 
o risikobiletet for jernbanen, trikk og t-ban   http://www.sjt.no/
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 09 - Flyhavari etter avgang fra Rygge 
Nr. 09 Uønsket hendelse Flyhavari etter avgang fra Rygge 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Det er i desember måned, minusgrader og noe snø på bakken.  

Siste Ryanair avgang fra Moss Lufthavn Rygge (MLR) kl. 2130 må avvike fra normal 
avgangsprosedyre og fly nordover på grunn av vindforholdene. Flyet får problemer straks det er i 
lufta, kommer ut av normal kurs og styrter i området ved Garder. Flyet er av typen B 737-800 og 
har ca. 150 passasjerer og besetning. 

Nødetatene får melding om ulykken kun minutter etter at flyet mistes på radar. Lokalpersoner 
har hørt fly med lavere og annen kurs enn normalt, en lyd som karakteriseres som en eksplosjon 
og lysglimt i nattemørket.  

Med relativt oversiktlig og delvis bebodd terreng og nærhet og kontakt med MLR har nødetatene 
gode muligheter til raskt å få informasjon om og lokalisere et flyhavari innenfor sitt 
operasjonsområde. Nødetatene har nær normal utrykningstid til skadestedet, men sinkes noe av 
operasjoner utenfor vei.  

Ressurser og opplæring for denne type hendelse er begrenset innenfor MOVAR Brann, og blant 
annet vil forhold som mulig varmestråling og brann gasser fra havaristen være utfordrende. 

Forsterkninger fra naboregionene og MLR gir bistand etter hvert. Brann og redningstjenesten ved 
MLR har begrenset fremkommelighet og evne til å operere effektivt utenfor vei, men har 
kapasitet til å skumlegge havaristedet.  

Kommunens ledelse har fått melding om ulykken via innringning fra personer som bor i området, 
men man sitter med svært liten informasjon om ulykkens karakter og størrelse. Kriseledelsen 
innkalles. 

Årsaker 

 Teknisk svikt  
 Menneskelig svikt 
 Værforhold 
 Sabotasje  

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Nødetater i hele regionen med LRS/HRS 
 Rygge flystasjon med beredskapsenheter, materiell og bemanning  
 Avtaler om felles brann og redningsinnsats mellom MIB og Brann og redningstjenesten ved 

MLR (ROS MIB 2009 spesielt pkt. 2.9.5) 
 IUA indre Oslofjord 
 Beredskapsplanen for Vestby Kommune har bestemmelser å etablere evakueringssenter, 

pårørendesenter og informasjonssenter. 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

 
X     

Sjeldnere enn en gang pr 1000 
år. < 0,1% 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Statistisk sett skjer de fleste flyulykker ved inn og utflyging, 30% v avgang og 60 % ved landing. 
(Ref. AVINOR.no/trafikk) og nærheten til MLR gir en noe økt sannsynlighet for en flyulykke 
innenfor kommunens grenser.   
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Dog nevnes at inn/utflygings sonene for sivile rutefly på Moss lufthavn Rygge (MLR) ligger på hhv 
120 grader og 300 grader og flyene går derfor normalt ikke over Vestby Kommune. 

MLR opererer sivile rutefly, charterfly og helikoptre, private småfly og helikoptre, seilfly samt noe 
militær trafikk.   

Alvorlige flyulykker i/som har tilknytning til Norge (WIKIPEDA): 

 Kebnekaiseulykken med Norsk Hercules fly 2012 5 omkomne 
 Stord-ulykken 1998 
 Operafjellulykken Svalbard 1996 (141 omkomne) 
 Værøy-ulykken 1990 5 omkomne 
 Partnair-ulykken i Danmark i 1989. 55 omkomne 
 Torghatten-ulykken 1988 36 omkomne 
 Det er rapporteres hvert år dødsulykker i forbindelse med helikopter- og småflyaktivitet.  

Dette scenario tar utgangspunkt i at flyet styrter i spredt bebygget område og unngår direkte treff 
av bolighus, tett trafikkert vei og jernbane. 

Sårbarhetsvurdering    
Det er behov for å skaffe midlertidig fasiliteter for et stort antall døde og husly, varme og omsorg 
for overlevende inntil nødetatene har kapasitet til å transportere disse videre.   

Innsatsleder ber kommunens støtte til å etablere og drifte evakuerings senter. Innsatsleder 
trenger kommunens støtte til å etablere og drifte Informasjonssenter og kommunen må være 
forberedt til å delta med personell og materiell også her. Det er behov for tolketjenester på 
evakueringssenteret. 

Kommunens eget helsepersonell omdisponeres og utkalles for å bidra i en førstehjelpsfase samt 
etablere psykososiale krise team for å følge opp overlevende, pårørende og 
øyevitner/redningspersonell.  

Nødetater og andre trenger støtte til sikring av flyvrak, avsperring av områder samt 
begrensninger i trafikk for å holde tilfartsveier åpne for nødetater. Kommunen kan bli bedt om å 
bidra i dette. 

Det lokale mobilnettet overbelastes når ulykken blir kjent. Kommunikasjon i ulykkesområdet 
hemmes og vanskeliggjør nødetatenes arbeid, forsinker kommunens bistand, vanskeliggjør 
informasjon til egne innbyggere og reduserer de forulykkedes muligheter til å varsle pårørende. 

Pårørendesenter etableres på Moss lufthavn Rygge. Flyselskapet har ansvaret for å fremskaffe 
passasjerlistene, og det viser det seg at det er mange utlendinger om bord som gir ekstra 
utfordringer mht. språk og informasjon både til evt. overlevende og pårørende.  MLR vil være 
stengt i den perioden lufthavnens redningsressurser deltar i redningsarbeidet. 

Ulykken vil båndlegge nødetatene i hele regionen og medfører nedsatt beredskap i kommunen 
mens redningsoperasjonen foregår.  

Flyet inneholder om lag 25 000 liter Jetfuel (parafin) samt noe forurensende hydraulikkolje som 
lekker ut på havaristedet. IUA samt spesialressurser fra MLR kommer raskt i gang med 
opprydding for å begrense skadevirkningene. Men utslippet medfører kontaminering av lokale 
brønner og vannsystemer og disse må varsles og iverksette nødvann.   Det må etableres et 
program med rensing, langvarig testing og tiltak for igjen å kunne bruke disse vannkildene og for 
å redusere skader i naturmiljøet. Hendelsen påvirker ikke vannsikkerheten fra MOVAR Vann, som 
tar sitt vann fra Vannsjø.  

Havariet kan ødelegge eller kreve utkobling av soner i den lokale kraftforsyning og gir midlertidig 
strømstans i et begrenset område. Om ikke infrastruktur i det regional nettet ødelegges vil det ha 
lite å si for kraftforsyning til resten av kommunen.  

Passasjerer og besetning i ulykkesflyet kommer fra hele landet og mange har også internasjonal 
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identitet og bosted. Det er utfordrende og arbeidskrevende for kommunen å følge opp aktiviteter 
for pårørende, besøk av autoritetspersoner, offisielle minneseremonier, legge til rette for og 
støtte andre besøk innenfor kommunens grenser over lengre tid etter ulykken. Vestby vil i en 
periode oppleve stor pågang fra både nasjonal og internasjonal presse som ønsker å se selve 
havaristedet, ta intervju av lokalbefolkning/øyenvitner og annet. 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall     X 150 

Skader og sykdom  X    3-5 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov X     

< 50 personer<1 dag 

Forstyrrelser i dagliglivet  X    50-200 personer 1-2 dager 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø X     

<3 km2 3-10 år 

Langtidsskader - 
kulturmiljø X     

Begrenset ødeleggelse 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

 X    

100 000-1 mill 

Omdømme 
Tap av omdømme 

     
 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensene av en flystyrt over ikke tettbebygd område vurderes å ha moderat konsekvens 
for Vestby Kommune.  

Liv og helse 

Død: Kun fra flyet. Det påregnes ikke dødsfall utenom omkomne i selve flyhavariet.  

Skader og sykdom: Overlevende fra flyet samt anslagsvis 3-5 personer skades i redningsarbeidet 
eller påføres alvorlige traumer som øyevitner eller deltakere i redningsoperasjon.  

Stabilitet 

Manglende dekning av grunnleggende behov: Ingen tydelig konsekvens 

Forstyrrelser i dagliglivet: Mobilnettet vil i en periode overbelastes, kan skape utfordringer 
spesielt for nødetatene.  

Kommunen må bruke og omdisponere egne ressurser til opprettelse og drift av forskjellige 
sentere, støtte nødetatene under redningsoperasjonen og bistå ved etterarbeider som 
opprydding etc. Det må påregnes noe større fravær fra jobb i en periode for å ta seg av barn/unge 
og iverksettes tiltak for å motvirke traumer/PST som følge av den dramatikk ulykken skaper. 
Samlet kan dette gå ut over kommunens normale tjenesteproduksjon i noen tid.  

Natur og miljø 

Langtidsskader naturmiljø: Selv med rask innsetting av IUA med støtte risikeres at store mengder 
flybensin og olje kontaminerer grunn og vassdrag i havariområdet. Dette kan medføre noe skader 
på naturmiljø over en periode.  

Et passasjerfly og har normalt ikke kilder til forurensing i selve flykroppen som f.eks. radioaktive 
instrumenter etc. (Et frakt -eller militærfly kan ha last som gir større utfordringer både mht. 
forurensing og redningsarbeid.) Eier av flyet har ansvar for å rydde havaristedet inkludert 
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Nr. 09 Uønsket hendelse Flyhavari etter avgang fra Rygge 
rensing av grunn. 

Økonomi 

 Kommunen må dekke utgifter som brukes til støtte for nødetatene under selve operasjonen, 
samt de evt. ekstra utgifter som må brukes på traumebehandling og lignende internt i 
kommunen. Noe økt jobbfravær.  

Økonomiske kostnader påløpt utover redningsoperasjonen som opprydding, erstatning for 
ødelagt infrastruktur, rensing av forurenset grunn etc. skal i prinsippet dekkes av flyselskapet. 
Det er få eksempler på slike saker i Norge.  

Omdømme 

Vil bedømmes ut fra hvor raskt og profesjonelt kommunen klarer å støtte nødetatene og de 
involverte under ulykken samt den oppfølging man gir involverte i etterkant. En stor ulykke av 
denne karakter vil også medføre stor oppmerksomhet fra media i en periode i etterkant og som 
ofte involverer kommunens ledelse og ansatte.  En større ulykke vil ofte refereres til stedt 
ulykken skjedde. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei 

Behov for evakuering 
Eventuelle fysisk uskadde overlevende må tas hånd om i et 
evakueringssenter 

Usikkerhet Høy Begrunnelse 

Det er stor usikkerhet både om et flyhavari med passasjerfly vil 
skje i Vestby og hvilke konsekvenser det vil ha.  Samtidig vil 
kommunens ansvar og oppgaver være kjent. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse 

Vestby kan ikke påvirke sannsynlighet eller konsekvenser av en 
hendelse ut over å ha en generell beredskap for å bistå 
nødetatene. 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv 

 Ingen på kommunalt nivå 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv 

 Ingen på kommunalt nivå 

Konsekvensreduserende tiltak 

 Kommunens ledelse drøfter scenarioet med egne nødetater, Moss Lufthavn Rygge og evt. 
luftfartsmyndigheter og avklarer ansvar/rollefordelinger og muligheter/begrensninger i 
konsept for samarbeid mellom MIB/nødetater MLR 

 Videreutvikle beredskapsplaner, infrastruktur og ressurser for å opprettelse og drift av 
evakuerings-, pårørende- og informasjonssentre, bistand til nødetatene og informasjon til 
innbyggerne. 

 Påvirke mobiloperatører til å etablere høy beredskap for mere trafikk i mobilbåndene ved 
kritiske hendelser. 

 Inngå formaliserte avtaler med frivillige organisasjoner og lokale entreprenører for å støtte 
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Nr. 09 Uønsket hendelse Flyhavari etter avgang fra Rygge 
kommunen og innsatsleder med personell og materiell 

 Øve scenarioet 

Overførbarhet 

 Andre større ulykker med et stort antall døde og skadde, herunder også mange involverte 
uten tilhørighet til Vestby Kommune. 

 Brann/ulykke i cruise skip i Oslofjorden utenfor Vestby 

 

 

Kilder/henvisninger 

 NRB 2014 kapittel 15 
 Flysikkerhet - Luftfartstilsynet 
 ROS MIB 2009 
 WIKIPEDA (har ikke adgang til Luftfartstilsynets statistikker) 
 Møte med Avinor 26 feb 15.
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 10 - Langvarig vannrasjonering 
Nr. 10 Uønsket hendelse Langvarig vannrasjonering 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

MOVAR produserer ikke vann og reservevann er ikke tilgjengelig. Kommunens vannbasseng er i 
ferd med å gå tomme. Det er innført vannrasjonering for alle abonnenter påkoblet kommunens 
vannledninger. Kommunen har fått melding om at situasjonen kan vedvare ytterligere 2-4 dager. 

Årsaker 

 Regionalt bortfall av elektrisk kraft 

 Systemsvikt 

 Samtidig brudd i vannleveransene fra MOVAR til Vestby og kapasitetssvikt i 
vannforsyning fra Follo. 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Kommunens vannbasseng skal ha en reserve av vann på 36 timers normal bruk (iht ROS 
1999) og naturlig fall gir vann til abonnentene også uten tilgang på kraft.  

 Om det kraft er tilgjengelig, kan kommunens vannbasseng fylles med reservevann fra 
Vannverk Follo.  

 Rutiner for varsling av abonnenter og kommunens befolkning 
 Kommunens plan for nødvann 
 Alternative vannverk og vannkilder innenfor kommunens grenser (Kjenn Vannverk) 
 Sykehjemmet har beredskapslager med vann for 5 dagers forbruk 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

   X   1 gang i løpet av 50 til 100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Vannforsyningen inn til Vestby er robust med et teknisk godt vannverk i regi av MOVAR Vannsjø 
og med løsninger om reservevann fra Østfold i sør og Follo i nord. Imidlertid er disse alternativer 
avhengig av elektrisk kraft for å forsyne kommunen.  Reservestrøm fra aggregater er ikke en 
realistisk løsning i en krisesituasjon. Sannsynligheten for totalt bortfall av vann er derfor lik 
sannsynligheten for langvarig regionalt bortfall av elektrisk kraft. 

Sårbarhetsvurdering    
Kommunens høydebassenger er oppgitt å forsyne 85% av kommunens innbygger med vann i 36 
timers forbruk ved hjelp av naturlig trykk og uavhengig av tilgang til strøm. Det er noe tvil om 
denne kapasitet fremdeles gjelder grunnet stor tilvekst i kommunen siden bassengene ble bygget, 
samt at fyllingsgraden ikke er kontrollert. Vannrasjonering er innført, men det er utfordringer 
med få befolkningen til å følge de retningslinjer som gis.   
Det etableres vannutdeling (nødvann). Dette er planlagt, og det er alternative vannkilder innenfor 
kommunen. Men det er en utfordrende operasjon uten elektrisk kraft og effektivt samband.  
Vanndistribusjonsnettet i Vestby er av en slik kvalitet at det ikke vil slippe inn forurensing inn i 
rørene ved trykkfall. (Ref. dialog med RO Kommunalteknikk 16 sep 14)  

Et langvarig vannrasjonering skaper store utfordringer hos befolkningen grunnet manglende 
drikke/ernæringsmessige forhold, hygieniske og sanitære forhold som dusj og toaletter og 
medfører utfordringer for tilhørende infrastruktur.  

Skoler, barnehager og offentlige institusjoner kan ikke opprettholde drift utover få dager selv om 
de forsynes med nødvann, mobile toaletter etc. Butikker og næringsliv vil berøres, videre 
landbruk og næringsmiddelindustri (dog vil disse som oftest ha etablert egen beredskap for slike 
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situasjoner).  

Spesielt sårbare grupper og institusjoner med pleietrengende og Sykehjemmet må få tilsyn og 
tilkjørt nødvann for drikke, hygiene og renhold. 

En tidlig varsling gir befolkningen mulighet til å minimere utfordringene ved å gjøre egne tiltak 
som anskaffelse av vann, midler for håndhygiene etc, men det vil oppstå mangel på vann og annen 
drikke i butikker og hamstring vil bli en utfordring. 

Folk søker alternative vannkilder selv, med økt risiko for sykdom.  

Pumpestasjoner for avløp vil stoppe ved strømbrudd, men kommunen (Kommunalteknikk) 
vurderer at det ikke er oppstår større problemer eller opphopning/blokkering ila 3-4 dagers 
bruk. Rensing av avløpsvann vil også stoppe umiddelbart og urenset kloakk vil gå rett ut av 
anleggene.  

Det vil bli en redusert brannberedskap på grunn av at brannvesenet ikke vil kunne koble seg på 
brannposter knyttet til det kommunale nettet, men vil være avhengig av å hente vann når det de 
har i beredskapstankene på bilene er brukt opp. 

Det må vurderes å sette begrensninger på persontall og bruk i de bygg der brannsikkerheten er 
basert på overrislingsanlegg, f. eks kjøpesentre og idrettshaller og/ eller etableres særskilte tiltak 
med vannreserver, vaktordninger eller annet. 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall X     Ingen døde 

Skader og sykdom   X   6-20 syke 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov  X    

50-200 personer< 1-2 dager  

Forstyrrelser i dagliglivet   X   >1000 personer< 2-7 dager 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø X     

 

Langtidsskader - 
kulturmiljø X     

 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

X     

Ingen 

Omdømme 
Tap av omdømme 

 X    
 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Liv og helse 

De samlende helsemessige utfordring på et så stor antall mennesker kan bli betydelig med sterkt 
reduserte muligheter til hygiene, renhold og ernæringsmessige endringer.  

Stabilitet 

Grunnleggende behov: 

De fleste vil kunne håndtere vannrasjonering i en periode. Utsatte grupper, også mange personer 
som normalt ikke mottar omsorgstjenester, må få hjelp til å skaffe seg tilstrekkelig mengde 
drikkevann. 

Forstyrrelser i dagliglivet 
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Det moderne mennesket er storbruker av vann. Det oppstår stress og ubehag mht. mangel på 
vann som drikke og til matlaging, redusert mulighet for bruk av toaletter, ingen dusj og redusert 
hygiene. Skoler og barnehager må stenges grunnet mangel på sanitæranlegg. Det vil være 
nødvendig å organiseres alternative løsninger for kommunens institusjoner innen VVS området. 
Noe næringsdrift/virksomhet vil berøres og må stenge. Noen vil være borte fra jobb på grunn av 
barnepass og normale jobb og fritidsaktiviteter vil påvirkes.  

Natur og miljø 

Vannmangelen påvirker ikke naturmiljøet. Bortfall av strøm medfører at kloakken går urenset i 
sjøen. 

Økonomi 

De tiltak som må iverksettes for å opprettholde drift vil medføre ekstra kostnader for kommunen. 
Stenging av skoler, barnehager, offentlige institusjoner og bedrifter vil ha økonomisk konsekvens. 
Næringslivet taper penger. 

Omdømme 

 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei 

Behov for evakuering 
Nei 

Usikkerhet Lav Begrunnelse 

De fleste faktorer i hendelsen er vel kjente. En vis usikkerhet 
knyttes til vurdering av helsemessige konsekvenser. 

Det er usikkert om kapasiteten i høydebassengene dekker 
behovet i 36 timer når en tar hensyn til befolkningsøkningen og 
en generell økning i vannforbruket, særlig om sommeren. 

Styrbarhet Middels Begrunnelse 

Kommunens kapasitet er en fast størrelse som er begrenset av 
høydebassengenes kapasitet.  

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv: 

 Gjennomføre en detaljert ROS for kommunens vannforsyningssystem ved bortfall av vann fra 
MOVAR vannverk, herunder vurdere kapasitet i høydebassengene i forhold til planlagt 
befolkningsøkning, vannforbruket ved ulike årstider og risikoen ved at det ikke er alternative 
rutingsveier for vannet fra MOVAR. 

 Gjennomføre en detaljert ROS for kommunens vannforsyning ved forurensing av 
drikkevannet med påfølgende distribusjon av nødvann. 

 Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv:  

 Krav og gode kontrollrutiner for fyllingsgraden i vannbassengene 

Konsekvensreduserende tiltak 

 Sørge for at høydebasseng til enhver tid har størst mulig fyllingsgrad 
 Spesiell fokus mot fyllingsgraden når det varsles situasjoner som kan påvirke 
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vannforsyningen fra MOVAR. 

 Inngå avtaler om mobile toalettvogner og andre midlertidige toalettløsninger 
 Etablere opplegg for håndhygiene uavhengig av vann på toaletter i alle offentlige bygg 
 Planlegge oppfølging av personer med spesielle omsorgsbehov. 
 Utarbeide eller revidere beredskapsbestemmelser for nødvann på institusjoner, hos 

pleietrengende og andre spesielt sårbare grupper 
 Videreutvikle og øve en konkret plan for nødvann.  
 Vurdere deltakelse i MOVARs interkommunal prosjekt for nødvann. 

Overførbarhet 

 Kortere bortfall av drikkevann 
 Forurensing av drikkevannet 
 Svikt i styringssystemene for vannforsyningen 

 

Kilder/referanser: 

 

 ROS analyser og vurdering av utvalgte trusler (udatert, med vedlegg fra 2002 tom. 2011) 
 (7.21) Beredskapsplan for RO kommunalteknikk 7.5, revidert 2006 
 ROS Forskrift 04.12.2001 nr 1372 om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 
 Veiledning til Drikkevannsforskriften (Versjon 3 mars 2011) Mattilsynet  
 DSB Veiledning i beredskapsplanlegging for vannverk 
 Mattilsynet m flere «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen Veiledning» 

http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannverk/veiledning_i_beredskapsplanlegging_for_vannverk.1
894/binary/Veiledning%20i%20beredskapsplanlegging%20for%20vannverk
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 11 - Langvarig bortfall av elektronisk kommunikasjon (IKT) 
Nr. 11 Uønsket hendelse Langvarig bortfall av elektronisk 

kommunikasjon (IKT) 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Dette scenarioet tar direkte utgangspunkt i Nasjonalt risikobilde 2014 (DSB, 2014b) scenario 
18.2.  

En mandag i september utsettes Telenors transportnett for et omfattende Tjenestenektangrep. 
Angrepet og følgehendelser fører til at alle ekomtjenester i hele landet faller ut og er helt borte i 
fem døgn. Gjenoppretting av nettet skjer over en periode på en måned hvor stabiliteten gradvis 
vil bedres. 

Vesentlige deler av Vestby kommunes interne nettverk er i drift, men deler av hjemmetjenestens 
system og systemer for meldingsutveksling over Helsenettet er ikke i drift. De kommunale 
enhetene som er knyttet til det interne nettverket via radiolinje vil ikke lenger ha forbindelse.  

Årsaker 

Ikke relevant - nasjonal hendelse som Vestby ikke kan påvirke ved sannsynlighetsreduserende 
tiltak 

Identifiserte eksisterende tiltak  
Uformell avtale med frivillige organisasjoner om lån av jaktradioer. 

Deler av kommunens arbeidsdokumenter eksisterer som papirkopier og distribuerte 
arbeidsarkiv. 

Kommunens nettverk er i stor grad basert på egen mørk fiber og vil derfor fortsette å fungere. 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

 
 X    

1 gang i løpet av 100 til 1000 år, 
0,1-1 % 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Sannsynligheten for at Vestby rammes av et nasjonalt bortfall av ekom på grunn av et 
Tjenestenektangrep er like høy som for nasjonen som helhet. I nasjonalt risikobilde er 
sannsynligheten vurdert til lav fordi det foreligger en kjent og mulig trussel men ingen kjent 
intensjon blant de som kan ha kapasitet. 

Sannsynligheten for bortfall av ekom av andre årsaker som ekstremvær og systemsammenbrudd 
av andre årsaker vil være høyere. Dette vil i så fall ramme lokalt, for kortere perioder og derfor ha 
et helt annet omfang enn det som ligger i dette scenarioet. 

For denne vurderingen legges derfor NRB sin vurdering om at sannsynligheten er lav til grunn, 
hovedsakelig fordi Vestby har begrensede muligheter for å påvirke sannsynligheten. 

Sårbarhetsvurdering    
De fleste kritiske samfunnsfunksjoner vil rammes av et ekom-bortfall, men i varierende grad. 
Nasjonal og regional kriseledelse vil ha begrensede muligheter til kommunikasjon, koordinering 
og informasjon. På nasjonalt nivå vil finanssektoren samt bane- og lufttransport lammes. 
Nødetatenes arbeid vil hemmes av at nasjonale nødnummer og nødnettet vil være ute av drift.  

Kommunale helse- og omsorgstjenester vil rammes. Tilgangen til Helsenettet vil falle bort og 
meldingsutveksling med spesialisthelsetjenesten, fastleger og apotek må organiseres ved 
reserveløsninger. Hjemmetjenestens PDA-baserte styrings- og journalsystem vil ikke lenger virke 
og må erstattes av reserveløsninger. Noe tettere oppfølging enn normalt av sårbare grupper kan 
være nødvendig fra Vestby kommunes side. Trygghetsalarmer fungerer ikke uten telefon. Uten 
tilgjengelig mobil- og fasttelefoni vil hjemmetjenestens være helt avhengig av hjemmebesøk hos 
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Nr. 11 Uønsket hendelse Langvarig bortfall av elektronisk 
kommunikasjon (IKT) 

sine brukere i alle forhold, det medfører betydelig økt arbeidsmengde. 

Nødnumre vil ikke fungere tilfredsstillende, nødetatenes responstid vil øke.   

Forsyning av mat og medisiner vil i liten grad rammes. Logistikktjenestene er avhengig av 
nettbaserte systemer, men de fleste butikker har varelager for to til fire ukers drift ved normal 
handel, unntatt for ferskvarer. 

Ivaretakelse av behov for husly og varme vil ikke påvirkes av hendelsen. Automatiske 
styringssystemer vil ikke lenger virke og krever at det finnes rutiner for manuell oppfølging 

Vannforsyning og avløpshåndtering vil ikke påvirkes fordi de styres over interne systemer som 
ikke er avhengig av tjenestene i de nasjonale nettene som er ute av drift. 

Kommunens kriseledelse og krisehåndtering vil rammes ved at koordinering internt og med 
regionalt nivå vil vanskeliggjøres og informasjonsarbeidet til befolkningen vil bli sterkt hemmet 
av at nett og telefon er ute av drift. 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall X     Ingen 

Skader og sykdom X     1-2 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov  X    

<50 personer i 2-7 dager 

Forstyrrelser i dagliglivet    X  200-1000 personer i 2-7 dager 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø      

Ikke relevant 

Langtidsskader - 
kulturmiljø      

Ikke relevant 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

   X  

10-100 millioner kroner 

Omdømme 
Tap av omdømme 

  X   

Kritiske reportasjer over tid i 
lokale medier om kommunens 
evne til krisehåndtering 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Generelt er Vestby godt rustet til å takle konsekvensene av et langvarig bortfall av ekom på grunn 
av gode kommunikasjoner og en sentral beliggenhet.   

Liv og helse 

Liv og helse for store grupper vil i liten eller ingen grad påvirkes av hendelsen. De som kan 
rammes er de som har behov for assistanse fra nødetatene. Det nasjonale estimatet er i 
størrelsesorden 1 død pr 100 000, hvilket innebærer at det er lite sannsynlig at hendelsen vil 
medføre dødsfall blant Vestbys innbyggere. I størrelsesorden 6 ganger så mange syke vil bli 
vesentlig sykere som følge av et redusert behandlingstilbud.  I forhold til landsgjennomsnittet vil 
dette ramme 1-2 av Vestbys innbyggere. 

Stabilitet 

Stabiliteten vil i stor grad kunne opprettholdes, på tross av at det ventes en generell uro i 
befolkningen.  De som rammes hardest er syke og eldre fordi de er avhengig av telefon for 
kontakt med omverdenen. Den sentrale beliggenheten og gode kommunikasjoner vil kompensere 
for at togene ikke vil gå, og selv om trafikken vil øke vil det ikke bli trafikkaos. Nærheten til 
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kommunikasjon (IKT) 

sentrallagre vil gjøre det lettere for næringslivet å kompensere for at logistikksystemene ikke 
virker. Faren for at folk begynner å hamstre kan øke og forsterke mangelen på enkelte varer. 

Natur og miljø 

Natur og miljø vil takle hendelsen tilnærmet uten å påvirkes.  Et eventuelt urenset utslipp av 
kloakk vil absorberes og ikke ha langtidsvirkninger.  Skaden vurderes derfor som ikke relevante 
konsekvenser. 

Økonomiske og immaterielle verdier 

De økonomiske tapene skyldes omsetningssvikt og økte kostnader for både privatpersoner og 
næringsliv.  Verdianslaget bygger på NRBs anslag, hvor virksomhetene og innbyggerne i Vestby 
ventes å måtte ta et forholdsmessig andel av de samlede kostnadene. Belastningen på 
kommunens budsjett vil være ekstrautgifter til bemanning og andre kompenserende tiltak som i 
sum antas å ligge under 100 000 kroner. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

De begrensede muligheter for befolkningsvarsling som følger av 
hendelsen vil ikke ha konsekvenser. Det vil være et stort 
informasjonsbehov men sannsynligvis ingen behov for 
befolkningsvarsling. 

Behov for evakuering 
Ingen evakuering vil følge direkte eller indirekte av et ekombortfall. 

Usikkerhet Høy Begrunnelse 

Ingen empiriske data for å vurdere virkninger finnes.  

Usikkerhet om hvor godt Vestbys nett kan virke autonomt. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse 

Vestby har ingen innflytelse på tiltak som endrer sårbarheten i 
nasjonale nett. 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv: 

 Vestby kommune kan ikke påvirke en slik nasjonal hendelse.  
 I et langsiktig perspektiv kan sannsynligheten for at kommunens nett påvirkes av 

sammenbrudd hos eksterne tjenesteleverandører reduseres ved at løsningene som leveres 
til kommunen kan operere autonomt i en viss tid.  

 Vurdere å investere i alternative løsninger for å dublere eller erstatte de radiobaserte 
forbindelsene i Vestbys nett. 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv: 

 En detaljert ROS-analyse av kommunens eget nett bør gjennomføres for å avdekke 
sannsynligheten for, konsekvensene ved og tiltak for å hindre at kommunens interne nett 
faller ut over lengre tid. 

Konsekvensreduserende tiltak: 

 Back-up løsninger for de lokasjonene som mister radiolinjebasert samband 
 Vurdere mulighetene for at Vestby kan drive autonomt for sentrale systemer som sak-

arkivsystem, eventuelt skybasert skoleadministrativt system og journalsystemet. 
 Papirbasert løsning som kan ta over for hjemmetjenestens PDA-løsning. 
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Nr. 11 Uønsket hendelse Langvarig bortfall av elektronisk 
kommunikasjon (IKT) 

 Inngå bindende avtaler med lokale lag og foreninger som har tilgang til jakt/sikringsradioer 
om at disse kan stilles til disposisjon for kommunen i et gitt tilfelle. 

 Lage rutiner for manuell drift av automatiske styringssystem i kommunale bygg. 

Overførbarhet 

Svikt i IKT-systemene kan være en følgehendelse av storm (scenario 1) og langvarig bortfall av 
strøm (scenario 5) og vil kunne ha de samme eller tilsvarende konsekvenser for kommunens 
drift. 

Scenario 17 (Tjenestenektangrep) vil også ha noen av de samme effektene. 

 

Kilder/referanser: 

 

DSB (2012) Rapport - Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 

PT (2012) Rapport - Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge 

PT (2014) Veileder - Robust elektronisk kommunikasjon 

DSB (2014) Nasjonalt risikobilde 2014 
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 12 - Gassutslipp fra Asko 
Nr. 12 Uønsket hendelse Gassutslipp fra Asko 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Det er tirsdag ettermiddag tidlig sommer med flau vind 2m/s fra sør. Etter en eksplosjon i 
anlegget til ASKO kjennes en stram lukt i Vestby tettsted.  Nødetatene er på plass, og har 
problemer med å nærme seg anlegget grunnet videre eksplosjonsfare. Kommuneledelsen får 
melding om at Ammoniakkgass lekker ut av anlegget og spres med vinden i konsentrasjoner som 
er farlig for menneskers liv og helse. Politiet sperrer av et område en km rundt ulykkesstedet og 
iverksetter evakuering fra det avsperrede området. Innenfor det dette område finnes om lag 40 
boliger og et næringsområde. 

Årsaker 

Lekkasje etter eksplosjon i tank med gass 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Identifikasjon av at bedriften faller inn under «storulykke forskriften» og bedriftens 
tiltak ift. forskriften 

 Nødetatenes objekt planer for ASKO 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

 
   X  

1 gang i løpet av 10-50 år (2-
10% pr år) 

Begrunnelse for sannsynlighet 

ASKO håndterer store mengder amoniakk og omfattes av storulykkeforskriften.  Sannsynligheten 
for en brann som fører til gassutslipp er i tråd med vurderingene i ROS MIB (2009).  

Det anslås at det på bane og vei gjennom Vestby i snitt transporteres opp mot 5 000 tonn farlig 
gods daglig.  

Sårbarhetsvurdering    
Osloveien, E-6 og jernbanen ligger innenfor dette området og stenges, trafikken omdirigeres på 
alternative lokale veier med dårligere standard og kapasitet.  

Nødetatene bestemmer en øyeblikkelig evakuering av det området som er mest eksponert av 
gass. Etter anmodning bistår kommunen Politiet i varsling og evakuering av personer på 
jobb/bosatte innenfor gitt område. Kommunen ser spesielt til at utsatte personer tas hånd om. 
Lengre opphold i evakueringsområdet uten verneutstyr medfører forgiftning, og kommunen har 
ikke eget verneutstyr. Evakuerte tilbys opphold og forpleining i et av Kommunens 
evakueringssentere. Mange har behov for oksygenbehandling og annen førstehjelp.   

Kommunen gir i samarbeid med nødetatene en almen befolkningsvarsling om forholdsregler i 
situasjonen. Det er ikke gitt spesiell informasjon eller råd om opptreden ved denne typer 
hendelse/sikkerhetsrisiko før, og det er utfordringer med å nå ut til befolkningen. 

Ammoniakk lukten er stram og sprer seg inn mot Vestby sentrum, og berører skoler, barnehager 
og boligområder. Såpass langt fra utslippsstedet er faren for alvorlig forgiftning liten, men lukt og 
lettere irritasjon i øyne og åndedrett skaper reaksjoner som panikk, flukt, barn hentes fra skoler 
og barnehager etc. Det er i perioder overbelastning av mobilnettet.  

Kommunen vil oppleve en redusert beredskap fra nødetatene samt et noe mere risikofylt 
trafikkbilde under hendelsen.   
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 P-2 

Nr. 12 Uønsket hendelse Gassutslipp fra Asko 
Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall  X    1-2 dødsfall i selve ulykken 

Skader og sykdom  X    6-20 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov X     

 

Forstyrrelser i dagliglivet    X  1-2 dager for 50-100 personer 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø X     

 

Langtidsskader - 
kulturmiljø      

Ikke relevant 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

  X   

1-mill-10 mill 

Omdømme 
Tap av omdømme 

  X   

Gassutslipp vil i seg selv pådra 
kommunen negativ 
oppmerksomhet. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja 

Behov for evakuering 
Ja 

Usikkerhet 
 

Begrunnelse 

 

Styrbarhet 
 

Begrunnelse 

 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv: 

 I arealplan søke å skille bebyggelse og virksomheter som bruker farlige stoffer 
  
Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv: 

 Opprette tett dialog med etablerte bedrifter og nyetableringer mht. bruk og oppbevaring av 
farlige stoffer, særskilt virksomheter som kommer inn under Storulykkeforskriften.  

 Lage spredningskart for etablerte anlegg med farlige stoffer og vurdere sårbarhet og 
utfordringer for bebyggelse og annen infrastruktur. Ha et bevisst forhold til problemstillingen 
i videre kommuneplanlegging og beredskapsplaner.  

Konsekvensreduserende tiltak: 

 Gi generell informasjon til befolkningen som er bosatt i områder som vurderes særlig utsatt 
for mulig gassutslipp 
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Nr. 12 Uønsket hendelse Gassutslipp fra Asko 
 Gjennomføre øvelser i relevant scenario 
 Etablere rutiner for områdebestemt befolkningsvarsling, en mulig løsning er lokasjonsbasert 

SMS varsling 
 Etablere beredskap for forlegning og forpleining av evakuert personell 
 Tett kontakt med MOVAR brann og IUA 

Overførbarhet 

 Ulykker med farlig gods involvert 

 

Kilder/referanser: 
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 13 - Brann i stort kjøpesenter 
Nr. 13 Uønsket hendelse [Brann i stort kjøpesenter] 

 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Det er en ettermiddag i juni med varmt vær og sterk sydlig vind. På IKEA er det tilbudsuke og 
helt fullt av kunder inne i bygget. Det begynner å brenne i et teknisk rom på den ene siden av 
bygget.  Etter en kraftig eksplosjon sprer det seg raskt røyk inn i senteret. Brannen utløser 
sprinkleranlegget i deler av anlegget og brannalarmen går. Blant kundene oppstår det panikk. 
Folk blir trampet ned, barn kommer bort fra foreldrene og personer som trenger assistanse får 
ikke hjelp.  
Ute søker folk til bilene på parkeringsplassen og forsøker å kjøre ut av området, noe som fører til 
trafikkork.  
De første bilene fra brannvesenet kommer i løpet av 10 minutter. Etterfølgende nødvendige 
kapasiteter og forsterkninger har vansker med å komme frem på grunn av trafikkaoset. Andre 
nødetater har de samme problemer. 

Årsaker 

 Teknisk feil 
 
Identifiserte eksisterende tiltak  

 Kjøpesenteret er klassifisert som «Særskilt brannobjekt etter brann- og 
eksplosjonsvernloven».  Er derfor underlagt egne og spesifikke krav mht. tekniske tiltak 
for brannberedskap og kontroll regimer. Setter også krav til Brannvesenet kontrollplikt 
og innsatstider.  
Se Brann- og ulykkesrisiko i Mosseregionen. Mosseregionens interkommunale brann- og 
feiervesen (ROS MIB) 2009 vedlegg 5 

 De store kjøpesentre har profesjonelle vektere som bør kunne lede en evakuering og i 
noen grad redusere panikk reaksjonene 

 
Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

   X   En gang i løpet av 50-100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

ROS MIB 2009 setter sannsynlighet for brann i denne type objekt til Sannsynlig, dvs. en gang 
mellom hvert år og hvert 10 år i hele MIB sitt ansvarsområde.  
I Vestby er det etablert eller under prosjektering til sammen minst 4 større kjøpesentre. 

 
Det har gjennom tidene oppstått branner i diverse kjøpesentre i Norge, men pr i dag er har vi 
ikke eksempler på brann i kjøpesentre som har medført tap av liv.     
De store varehus etablert eller under prosjektering i Vestby er moderne, og vil slik sett være 
planlagt og utstyrt robuste overfor brann og situasjoner i tiknytning til dette.  
Scenarioet er likevel realistisk og det tas inn i kommunens overordnede ROS fordi en storbrann 
på et overfylt kjøpesenter har et stort katastrofepotensial.  
Den store kjøpesenteretableringen i Vestby er relativt ny og man har pr i dag liten erfaring med å 
inkludere denne virksomheten i Vestbys beredskapsarbeid. 
Sårbarhetsvurdering    
Det lokale veisystemet øst E-6 ved Vestby sentrum er ikke dimensjonert for å håndtere 
trafikkmengden som vil oppstå ved en panikkartet evakuering av kjøpesentrene. Veinettet vil 
fylles opp og blokkere for nødetatenes adkomst.  En storbrann vil medføre at må E-6 stenges og 
trafikken må omdirigeres.  Normal omkjøringsrute Osloveien er også stengt grunnet brannen, og 
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 Q-2 

Nr. 13 Uønsket hendelse [Brann i stort kjøpesenter] 
 

trafikken må inn på andre alternativer på mindre lokalveier med har en lavere standard og 
kapasitet.  
Jernbanen forbi IKEA vil også måtte stenges mens slukningsarbeidet pågår. 
Kommunen må være forberedt på å bistå politiet i å opprette og drifte et evakueringssenter for 
direkte involverte i ulykken og et fungerende info senter både for involverte, pårørende og 
media.  
Skulle hendelsen resultere i mange døde og hardt skadde vil det være kommunens oppgave å 
bistå pårørende under og i etterkant av ulykken. Kommunen vil i tillegg ha et oppfølgingsansvar 
for egne innbyggere etter hendelsen.  
Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall  X    1-2 døde 
Skader og sykdom   X   6-20 skadde og syke 

Stabilitet 
Manglende 
dekning av 
grunnleggende 
behov 

 X    < 1 dag for 200-1000 personer  

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 X    < 1 dag for 50-200 personer 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø 

      

Langtidsskader - 
kulturmiljø 

      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap    X  10-100 mill 

Omdømme 
Tap av omdømme    X   

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Liv og helse 

En brann/eksplosjon som medfører ukontrollert evakuering/rømming av en stor folkemasse 
som beveger seg pga. frykt har et stort potensial for dødsfall og skadde både som resultat av 
brannen og av «flukt» situasjonen både inne i bygget og på P området og tilførselsveier. 

Stabilitet: 

Det KAN i korte perioder oppstå «Grunnleggende mangler» som ly og varme og medisinsk 
kapasitet under og i etterkant av rømmingssituasjonen. 
De som har hatt dramatiske opplevelser med død, skade og tap vil kunne bruke noen tid før de er 
tilbake i «normalsituasjon» på jobb etc. 

Natur og miljø: 

Ingen betydelig konsekvens. 

Økonomi: 

Avhengig av hvordan brannen utviklet seg, materielle tap i brannen, mulig tap av arbeidsplasser 
og tap av omsetning under reparasjon av skader. Firmaet kan tape omdømme og omsetning ved 
at man er forbundet med utrygghet, ulykke etc. 
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Nr. 13 Uønsket hendelse [Brann i stort kjøpesenter] 
 

Omdømme 

Kjøpesenteret og dets merkenavn vil være skadelidende. Kommunen vil i noen grad bedømmes 
av kvaliteten på det redningsarbeidet som drives, samt at senere undersøkelser etc. vil avdekke 
om kommunen har gjort manglende sikkerhetsmessige hensyn ved reguleringer og tillatelser 
ved etablering og drift av senteret, samt om Brannvesenet og de andre nødetater har gjort en 
tilfredsstillende jobb i denne situasjonen.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

Det vil være behov for å melde situasjonen allment som en ulykke 
ved E-6 samt og gi informasjon til de som oppholder seg innenfor et 
geografisk område rundt brannen.  

Behov for evakuering 
Kundene som er ved senteret må tas hånd om på et 
evakueringssenter 

Usikkerhet Høy Begrunnelse 

Det er liten statistikk eller få eksempler på brann i kjøpesenter i 
Norge.  

Styrbarhet Middels Begrunnelse 

Kommunen kan påvirke: 
 Effektiviteten på MIB 
 Arealplanlegging og reguleringer rundt kjøpesentre 
 Reaksjon og handling i situasjonen 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv: 
 Sikre og kontrollere at virksomheten holder seg til de krav som stilles til denne type 

bygg og virksomhet. 
Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv: 

 Utvikle sikkerhetsmessige forum mellom kommunen og næringslivet 
 Bruke hendelsen i videre planlegging av infrastruktur og sikkerhet ved videre vekst i 

Vestby sentrum  
Konsekvensreduserende tiltak: 

 Vurdere om MIB har organisasjon tilpasset veksten i Vestby 
 Etablere robusthet i veisystemer  
 Sikre at det planlegges for og etableres «beredskapsveier» for nødetater utenom 

«offentlig vei og P områder» i tilknytning til større kjøpesentre og andre bygg der det er 
viktig å komme raskt på plass 

 Organisere apparat for å ta seg av involverte i hendelsen, herunder informasjon og 
ivaretakelse av primærbehov 

 Etablere system for befolkningsvarsling i geografisk avgrenset område 

Overførbarhet:  

 Ulykker ved store arrangementer 
 Kollaps i bygg med mange mennesker 

 
 

Kilder/referanser: 

 ROS MIB 
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 14 - Skred i Vestby sentrum 
Nr. 14 Uønsket hendelse Skred i Vestby sentrum 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

 I forbindelse med utbygging i Vestby sentrum går et stort jord-/leir-/kvikkleireskred. Området 
består av næringsbygg, parkeringsarealer og mølle. IKEA planlegger etablering av varehus i 
området. Mellom dagens bebyggelse og jernbane / E6.  

Skredet går midt på dagen når det stor aktivitet i området og mye trafikk på E6 og tog går forbi 
området flere ganger i timen. Skredet river med seg mølla, jernbane, E6 og Osloveien 
(omkjøringsvei for E6). Skredet påvirker strøm og vannforsyning i Vestby sentrum og 
nærliggende næringsareal på Deli og Vestby næringspark.  

Årsaker 

 Anleggsvirksomhet, Utbygging av Vestby sentrum, parkeringskjellere, boliger og 
næringsbygg 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Gjennomført ROS for enkeltbygg reist de siste 3 år 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

 
 X    

En gang i løpet av 100-1000 år 
(0,1-1%) 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Statistisk kan vi i Norge forvente 2-3 store skredulykker de neste 100 åra. Lokale geologiske og 
topografiske forhold i området gjør at vi kan bruke den nasjonale statistikken. Det er ikke 
gjennomført skredkartlegging i området. Derfor er det heller ikke gjennomført tiltak mot skred 
som kunne redusere sannsynligheten. 

Sårbarhetsvurdering    
Skredet fører til svikt i vannforsyning og overvannshåndtering for Vestby sentrum.  

Skredet fører til store ødeleggelser hvor jernbane og E6 blir rammet. Forbindelser mellom Oslo-
regionen, Østfold og Sverige blir påvirket.  Dette påvirker transport av varer, pendlere fra Østfold 
og andre tilreisende via E6. Omkjøringsvei, Osloveien rammes av samme skredet noe som gir 
trafikale utfordringer. Alternative ruter har ikke samme kapasitet som E6 og Osloveien.  

Tog kan ikke snu i Vestby og det blir store forstyrrelser i togtrafikk i Follo og videre sørover. 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall  X    1-2 døde 

Skader og sykdom   X   6-20 skadde 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

     Ikke relevant 

Forstyrrelser i dagliglivet     X >1000 personer berørt i >7 
dager 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø 

     Ikke relevant 

Langtidsskader - 
kulturmiljø 

X     Begrenset ødeleggelse av 
verneverdige kulturminner. 
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Nr. 14 Uønsket hendelse Skred i Vestby sentrum 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap     X > 100 mill kroner 

Omdømme 
Tap av omdømme 

   X  
 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Liv og helse 

Vil i første rekke påvirkes av forstyrrelser på E6 og jernbane, antall skadde og døde påvirkes av 
hendelsesforløpet og hvor raskt skredet utløses. Hvilken tid av døgnet og hvor mye trafikk det er 
på E6 i gitt tidspunkt. Samme gjelder om det er tog som passerer i det skredet utløses. 

Stabilitet 

 Selv om grunnleggende behov er dekket, vil befolkningen få betydelige forstyrrelser i dagliglivet. 
Arbeidsplasser går tapt og kollektivtransport til Oslo forstyrres samtidig som store 
næringsområder ved Deli blir tungt påvirket.   

Miljø: 

 Området som blir berørt har liten verdi som naturområde, men det er et fremtidig byggeområde 
tett på Vestby sentrum. Kulturmiljøet rundt mølla blir berørt og fare for store ødeleggelser. Det 
har stor betydning for Vestby som del av kommunens identitet og viktig for Vestbys 
landbruksnæring. 

Økonomiske tap 

Store kostnader i rehabilitering av E6, Osloveien og jernbane. I tillegg så kommer kostnader 
knyttet til ødeleggelse av næringsbygg og andre materielle skader på området. Det totale 
økonomiske tapet blir på minst 500 mill. kr. 

Omdømme 

 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Viktig med befolkningsvarsling og varslinger av større omfang 
siden vei og jernbane påvirker befolkningen i et mye større 
området enn kommunen.  

Behov for evakuering 
Evakuering av næringseiendommer og deler av Vestby sentrum. 
Det er relativt få som bor i sentrum, de bør evakueres siden 
skredområdet ligger tett innpå boligbebyggelsen i sentrum. 
Dette skal ikke på virke kommunens kapasitet til å ta i mot 
evakuerte siden det ikke er snakk om store områder med 
boligbebyggelse. 

Usikkerhet Høy Begrunnelse 

NVE har planlagt men ikke gjennomført en skredfarekartlegging 
i Vestby. (NVE, 14/2011)   

Styrbarhet Høy Begrunnelse 

Det er flere tiltak som kan iverksettes etter beslutninger fattet i 
kommunen. 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv 
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Nr. 14 Uønsket hendelse Skred i Vestby sentrum 
 Geotekniske undersøkelser og tiltak mot skred som kan redusere sannsynligheten bør 

vurderes. 
 Skredsikre allerede bebygde skredutsatte områder. Prosjekteres av geoteknisk fagkyndige. 
 Vurdere alternativ beliggenhet eller ny veiforbindelse slik at forbindelse til Østfold og 

Sverige ikke blir avskåret. 
 I dialog med NVE, få gjennomført den planlagte skredfarekartleggingen. 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv 
 Informere grunneiere og andre aktuelle om grunnforholdene og om varsomhet ved 

endringer på egen tom/eiendom. 
 Sikre kompetanse i ressursoversikter og varslingslister for å håndtere skredfare.  
 Kontrollere erosjon som kan utløse skred og oppfølging av byggetiltak innenfor skredutsatte 

områder. 
 Kommunen setter i gang revidering av reguleringsplaner for området.  

Konsekvensreduserende tiltak 
 Gi informasjon til befolkning om egenberedskap ved strømbrudd. 
 Vurdere tiltak for å styrke kommunikasjon med befolkningen under uønskede hendelser.   

Overførbarhet 

 Det finnes flere områder i kommunen hvor skred kan tenkes å forekomme. Flere områder i 
nærhet av jernbane og E6 vurderes å være utsatt for denne typen hendelser.  Hendelsen i 
Vestby sentrum ved jernbane og E6 er vurdert å være verstefall for denne typen hendelse i 
kommunen. 

 

Kilder/referanser: 

 

NVE: Plan for skredfarekartlegging (14/2011) 
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 15 - Brann på Vestby sykehjem 
Nr. 15 Uønsket hendelse Brann på Vestby sykehjem 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Det er natt til søndag i februar med normalt vintervær ca. -7 C.  
Det har oppstått brann på et bruker rom. Uvisst av hvilken grunn har røyksensorene ikke slått ut 
og da brannvesenet kommer har brannen allerede stort omfang med kraftig røykutvikling og det 
bestemmes at sykehjemmet må rømmes og brukere overføres til andre institusjoner.  
Sykehjemmet har normalskift på nattevakt, men det er helg og flere på nattskiftet er deltidsansatt 
og uerfarne i jobben. Brannmannskapene har i startfasen liten kapasitet utover slukningsarbeidet 
og kan i liten grad hjelpe til med å evakuere beboere. 
Flere ressurser fra Brannvesenet og andre nødhjelpsetater kommer til og man fullfører rømming 
av sykehjemmet. 

Årsaker 

 røyking på senga 
 brannvarsler på rommet var koblet ut, ga senere reaksjon hos brannvesenet enn nødvendig 
 teknisk feil 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Beredskapsplan for Vestby sykehjem (7.12)  
 Brannberedskap Vestby sykehjem 
 Sykehjemmet har status som «Særskilt brannobjekt» med forskriftsmessige minimumskrav 

til organisering, drift, tekniske spesifikasjoner og rutiner, samt at brannvesenet skal oppfylle 
bestemte krav mht. kontrollrutiner og frammøtetid (10 min). 

 Herunder: 
o Sykehjemmet har brannalarm med direktevarsling til brannvesenet 
o Sykehjemmet har montert sprinkleranlegg, automatisk dørlukkesystem med brannsoner 

og andre risiko- og konsekvensreduserende tiltak iht. forskriften. 
 MIB har avtaler med nærliggende brannvesen om støtte ved behov. 

 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

   X   En gang i løpet av 50-100 år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

 
Risiko- og sårbarhetsanalyse/Brann- og ulykkesrisiko i Mosseregionen. Mosseregionens 
interkommunale brann- og feiervesen (MIB) 2009. 
Sannsynligheten til brann i sykehjem settes til «Sannsynlig» dvs. mulig brann «en gang mellom 
hvert år og hvert 10.» i et sykehjem innenfor regionen. Det er 12 sykehjem/ tilsvarende innenfor 
regionen. 

Historiske hendelser som underbygger sannsynligheten: 

Mars 1979 Alstadhaug sykehjem, Sandnessjøen, 14 omkomne  
Nov. 1979 Gullhella sykehjem, Asker, 5 omkomne  
Juni 1983 Larvik sykehjem, 5 omkomne 
April 2000 Hovseterhjemmet i Oslo, 2 omkomne  
Mars 2001 Bergseng bo- og rehabiliteringssenter, Harstad, 3 omkomne 

Sårbarhetsvurdering    
Innsatsleder vil be om bistand fra kommunen til evakuering av sykehjemmets beboere og 
overføring til midlertidig institusjon. Kommunen vil også være sentral i varsling av pårørende og 
mediehåndtering. 
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Nr. 15 Uønsket hendelse Brann på Vestby sykehjem 
Hjemmetjenestens lokaler kan brukes som midlertidig samleplass mens kommunen arbeider 
med å finne permanente alternativ. Situasjonen krever at det kalles inn ekstrabemanning for å 
ivareta pasientene både for oppholdet på hjemmetjenesten og for transporten videre. 

Det vil være svært stor pågang fra pårørende, media og kommunens befolkning generelt. 
Kommunen vil måtte bidra til å etablere et pårørendesenter og informasjonssenter i samarbeid 
med nødetatene.  

De vanlige telefonnumrene til sykehjemmet vil enten være ute av drift eller overbelastes. 
Kommunen må finne alternativer for dialog med pårørende og publikum. 

Etter akuttfasen så vil en sykehjemsbrann i en periode redusere kommunens evne til å tilby 
sykehjemsplasser til nye brukere. 

Når sykehjemmet er ute av drift vil det ikke være en beredskapsressurs ved andre hendelser 
(trafikkulykker og lignende). 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall   X   3-5 døde (MIB: 2-4 døde) 

Skader og sykdom   X   6-20 skadde og syke 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X     50-200 personer kan få 
mangler på grunnleggende 
behov i < 1 dager 

Forstyrrelser i dagliglivet   X   50-200 personer vil oppleve 
sterke forstyrrelser i dagliglivet 
i 2-7 dager 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø 

X      

Langtidsskader - 
kulturmiljø 

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap     X > 100 mill kroner 

Omdømme 
Tap av omdømme   X    

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Dødsfall 

Det må påregnes at den totale hendelsesbilde med brann, rømming, eksponering for vinterkaldt 
klima og mere eller mindre profesjonell overføring til nytt bosted/institusjon direkte og indirekte 
vil medføre dødsfall/fremskyndet død for beboere. Redningspersonellet vil også utsettes for stor 
risiko. Utover dette vil ikke situasjonen ha direkte påvirkning på liv og helse for resten av 
kommunens beboere. For en mere nøyaktig vurdering av utfordringer for liv og helse i de 
forskjellige mulige brannscenarioer, vises til spesifikke og tekniske sårbarhetsanalyser.  

MIB sin Risiko- og sårbarhetsanalyse (Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen, 
2009) setter gradering «Meget farlig» mht. antall mulige dødsfall, dvs. antall omkommet er 2- 4 
personer. 

Skader og sykdom 
Begrunnelse som over, brannen er en stor og dramatisk belastning for pasienter, ansatte og delvis 
for pårørende som opplever brannen. 

Stabilitet  
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Nr. 15 Uønsket hendelse Brann på Vestby sykehjem 
Manglende grunnleggende behov:  

Under selve evakueringen og overflytting til andre sykehjem/institusjoner vil pasientene i 
perioder kunne mangle basis behov, men det vurderes at dette vil komme på plass ila 12 timer. I 
og med at dette er utsatte og svake grupper, kan denne perioden likevel ha dramatiske 
konsekvenser for den enkelte. 

Kommunen og nødetatenes beredskap for andre hendelser i kommunen/regionen vil være 
redusert mens redning pågår. 

Forstyrrelser i dagliglivet:  
Mange pårørende og ansatte kan ha problemer med å opprettholde vanlige rutiner og jobb de 
første dagene etter hendelsen. 

Natur og miljø  
Ingen betydelige og langvarige konsekvenser 

Materielle verdier 
Sykehjemmet må erstattes. Antatt nypris 300 millioner. 

Omdømme 

Selve håndteringen av hendelsen under brannen med reaksjonstid, evakuering og overflytting av 
pasienter til andre institusjoner vil sammen med kvaliteten på informasjon til pårørende og 
media vil i stor grad bestemme omdømmet til kommunen. Brannen vil i en periode skape et 
midlertidig negativt ladet «referansepunkt» for brann og ulykker i en helseinstitusjon som vil 
assosieres med kommunen. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Det er ikke behov for befolkningsvarsling ved denne hendelsen, 
men pårørende må informeres om hendelsen og hvordan 
institusjonens beboere er ivaretatt. 

Behov for evakuering 
Beboere på sykehjemmet og de som bor nærmest brannstedet. 

Usikkerhet Lav Begrunnelse 

Bygget er godt kjent av brannvesenet via pålagte frekvente 
kontroller, og en brannutvikling vil mest sannsynlig være kjent. 
Det er god kontroll på antall personer i bygget. Det er satt krav 
til frammøtetid for brannvesenet.  

Styrbarhet Middels Begrunnelse 

Kommunen kan iverksette risikoreduserende tiltak på 
sykehjemmet ved investeringer i «barrierer» og 
konsekvensreduserende tiltak med beredskapsplanlegging, 
utdanning/øving og avtaler. 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv 

 Større fokus og investeringer på brannforebyggende tiltak på Vestby sykehjem både mht. 
materiell, systemer, kontrollrutiner og utdanning/holdninger.  

 Ligge over minimumskravene til denne type objekt. 
Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv: 

 Vurdere bemanning og kontrollrutiner på sykehjemmet med fokus mot brannforebygging og 
hendelser 

Konsekvensreduserende tiltak 

 Kontinuerlig ajourhold og jevnlig øving av «Beredskapsplan for Vestby sykehjem (7.12)» og 
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Nr. 15 Uønsket hendelse Brann på Vestby sykehjem 
«Brannberedskap Vestby sykehjem» herunder: 
o Rømmingsrutiner  
o Avtaler med andre sykehjem for å overføre pasienter 
o Utarbeide planer og ha avtaler om nærliggende midlertidig innkvartering/opphold 

under rømmingsfasen.  
o Avtaler/ordninger for rask transportstøtte for å overføre beboere til andre 

sykehjem/institusjoner 
o Planer og rutiner for sikker oppbevaring, redning og overføring av sykejournaler og 

andre personlig og livsnødvendige opplysninger sammen med beboeren til nytt 
bosted/institusjon 

o Informasjon til og mottak av pårørende, informasjon og mottak av presse 
(Kriseledelsen) 

o Avtaler med frivillige organisasjoner som raskt kan stille forlegning/personell/materiell 
til rådighet (Kriseledelsen) 

Overførbarhet 

 Brann eller andre alvorlige hendelser (f.eks. bygningskollaps tilsv.) på Cato senteret, Sole 
utredningssenter og i omsorgsboliger 

 Brann eller andre alvorlige hendelser som bygningskollaps i andre offentlige bygg som 
skole, barnehage eller idrettsanlegg. 

 

 

Kilder/referanser: 

 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse/Brann- og ulykkesrisiko i Mosseregionen.  
Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB) 2009. 
Spesielt pkt. 2.1 m vedlegg 3 og vedlegg 34 m scenario 4 

 Vestby Kommunes beredskapsplan 
 Beredskapsplan for Vestby sykehjem (7.12)  
 Brannberedskap Vestby sykehjem 
 Lovdata - Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn  
 Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2004/Veiledning/Fobtotlav.pdf 
 Brannsikkerhetsnivået i sykehjem og pleieinstitusjoner for eldre. (SINTEF rapport; NBL A09130, rev 1) 

http://nbl.sintef.no/publication/lists/docs/NBL_A09130_rev2.pdf 
 Store Norske Leksikon 
 Brannvernforeningen
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 16 - Gisselsituasjon på Risil ungdomsskole 
Nr. 16 Uønsket hendelse Gisselsituasjon på Risil 

ungdomsskole 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Kl. 1200 en ukedag blir politiet oppringt av en mor som forteller at hun har fått melding fra sin 
datter som er elev på Risil ungdomsskole via SMS. «Det står en voksen ungdom inne i et av 
klasserommene med et våpen og nekter elevene å komme ut til friminuttet». Like etter ringer en 
lærer og bekrefter situasjonen og kan videre melde at det er en lærer inne blant elevene. Den 
«voksne ungdommen» sier han skal ta hevn på mobberne og forlanger å få rektor inn i 
klasserommet, ellers begynner han å skyte en og en elev.   

Elever og ansatte på resten av skolen evakuerer, først til skolegården deretter samles de fleste på 
Bjørlien skole. De første foreldrene og pressen kommer skolen ca. 20 minutter etter at 
situasjonen har startet, ca.10 min før politiet er på stedet.  

Årsaker 

 Tilsiktet handling 

 Psykisk lidelse/rushandling 

Identifiserte eksisterende tiltak  

 Skolens planer for evakuering 
 Bygningsmessige tilpasninger? 
 Beredskapsøvelsen i Mosseregionen 18/3-2015 hadde et scenario som i noen grad 

berørte dette tema. 
Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

 
  

X   En gang i løpet av 50-100 år 
(årlig 1-2 % sannsynlighet) 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Det har vært en økning i tilsvarende situasjoner, også i Europa, de siste årene.  

Det vises til skytinger på skoler i Finland og Tyskland, ellers til bombetrussel mot Hafslund skole i 
Sarpsborg 2012, Gjøvik videregående skole i 2009, og mot kommunal bygg inkl. skoler og 
barnehager i Enebakk 2013.  

Store mengder privateide våpen. 

Sårbarhetsvurdering    
Engstelige pårørende, samt presse, tar kontakt der de antar at de kan få informasjon, på skolen, 
hos kommunen eller hos Politiet og utfordrer kapasiteten i informasjonsapparatet i kommunen.  

Politiet trenger bistand fra kommunen for å fortsette evakuering av skolens elever og personell 
og varsle pårørende. Kommunen oppretter og bemanner et evakuerings/pårørendesenter og 
avklarer ansvar, roller og praktisk gjennomføring av informasjon til publikum med politiet. 
Kommunens kriseteam aktiveres, og det må påregnes situasjonen også vil medføre at kommunen 
må stille transport/følge for hjemkjøring av elever, vakthold, former for forpleining av evakuerte 
etc.  
Iht. beredskapsplaner omdisponeres en del av kommunens ansatte til å bistå med å utføre 
kommunens oppgaver under krisen. Det må derfor påregnes at noen av kommunens ikke kritiske 
tjenester vil legges ned i perioden og at f.eks. også andre barnehager og skoler blir berørt.  

Kommunen må følge opp de direkte berørte med egne programmer, og det kan forventes at noen 
i situasjonen påføres traumatiske utfordringer som krever lengre oppfølging i helsevesenet, 
fravær fra skole/jobb etc. 
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Nr. 16 Uønsket hendelse Gisselsituasjon på Risil 
ungdomsskole 

En slik opplevelse vil innenfor hele kommunen skape frykt, og det vil være påkrevet bruke tid på 
temaet i alle skoler, barnehager SFO, foreldreråd etc.  Det  

 
De involverte ledere vil utsettes for et press som gjør at det kan bli nødvendig for kommunen å 
bistå dem over tid.  

Informasjon til de pårørende, samfunnet generelt og mediedekningen vil i stor grad kunne 
påvirke i hvor stor grad hendelsen får alvorlige konsekvenser for kommunen i etterkant utenom 
utfallet av den aktuelle hendelsen. 

Når trygghet i skole og barnehage funksjoner betviles, vil det gi store utfordringer til kommunen 
for å komme tilbake til et normalnivå. 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall X     Ingen 

Skader og sykdom   X   6-20 alvorlig skadde enten i 
situasjonen eller 
traumatiserte 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X     < 1 dag 

Forstyrrelser i dagliglivet   X   200-1000 personer vil bli 
berørt 2-7 dager 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø 

X      

Langtidsskader - 
kulturmiljø 

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap  X    100 000 -1 mill kroner 

Omdømme 
Tap av omdømme    X  Vestby kommune vil bli 

assosiert med hendelsen i 
lang tid. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Bortsett fra terroranslaget 22 juli, har Norge så langt ikke opplevd at slike hendelser i 
skolesammenheng har medført grovere bruk av vold med tap av liv. Men hendelsen vil være 
traumatiserende for de som er direkte involvert og oppfølging av de direkte berørte kan være en 
oppgave for kommunen i lang tid etter hendelsen.  Dette vil kreve ressurser og være prioritert for 
de som deltar i kommunens kriseteam, noe som kan gå ut over deres primærfunksjoner. 

Hele oppvekstsektoren vil preges av hendelsen i noen tid. 

De økonomiske tapene vil i hovedsak omfatte ekstra kostnader i forbindelse med psykososial 
oppfølging av de berørte. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja pårørende og elever må varsles 

Behov for evakuering 
Elever og lærere som ikke er i fare må evakueres og samles i et 
evakueringssenter. 

Usikkerhet 
Høy 

Begrunnelse 
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Nr. 16 Uønsket hendelse Gisselsituasjon på Risil 
ungdomsskole 

Slike handlinger har erfaringsmessig blitt utført av ustabile 
personer og utfallet vil være svært usikkert.  

Styrbarhet 
Lav 

Begrunnelse 

 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv 

 Godt og trygt oppvekstmiljø.  
Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv 

 Ta hensyn til denne trusselen ved utforming av skoler, barnehager og andre offentlige bygg 
og institusjoner 

 Samarbeidsfora mellom oppvekstetaten og Politiet (SLT) 
 

Konsekvensreduserende tiltak 

 Oppdatere beredskapsplaner og tiltakskort for denne type hendelse både for kommunens 
ledelse og for den enkelte skole/institusjon.  

 Plan og ansvar for informasjonshåndtering ved kriser i kommunens skoler, barnehager eller 
andre institusjoner.  

 Rutiner, verktøy og øving av varsling til pårørende og andre involverte i krisesituasjoner 
 Øve situasjonen 

Overførbarhet 

 Tilsvarende situasjoner i andre skoler og barnehager 
 Trussel/gisselsituasjoner i andre offentlige institusjoner 

 

Kilder/referanser: 

 

 Udir.no - Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner - veiledning i 
beredskapsplanlegging 

 KRÅD: Kriminalitetsforebygging, utforming av bygg m.m. 
 NAV Vestby beredskapsplan 
 Beredskapsplan Vestby Kommune (7.8) Beredskapsplan for resultatområde skole 
 Beredskapsplan for Vestby Kommune (7.9) Beredskapsplan for resultatområde barnehage 
 RO Helse/Barnevern 
 Politi 
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 U-1 

 17 - Tjenestenektangrep mot Vestby kommune 
Nr. 17 Uønsket hendelse Tjenestenektangrep mot Vestby 

kommune 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold 

Mandag morgen, på valgdagen, er nettsiden til Vestby kommune utilgjengelig. Det blir fort klart at 
kommunen er utsatt for et tjenestenektangrep. Den eller de som står bak angrepet sørger for at 
det sendes så mye trafikk mot nettsidene at systemet blir overbelastet og ikke kan behandle 
forespørsler fra innbyggerne.  

Angrepet fører også til at medarbeiderne i kommunen bare har tilgang til epost internt i 
kommunen, men ikke kan sende eller motta epost fra andre. Også alle andre tjenester som bruker 
internett er utilgjengelig for kommunens medarbeidere.  

Det viser seg noen tid etter angrepet at det mest sannsynlig er et hevnangrep fra en far etter en 
sak om omsorgsovertakelse i regi av barnevernet.  

Årsaker 

Tjenestenektangrep (DDOS - Distributed Denial of Service) initiert av ukjent(e)  

Identifiserte eksisterende tiltak  
Brannmurløsninger og fysisk separasjon i nett hindrer uautorisert tilgang til nettene fra internett 

Båndbredde og maskinvare er dimensjonert for å håndtere stor trafikk. 

Spesialiserte brannmurer som kan begrense trafikk fra utvalgte IP-adresser og lokasjoner. 

Avtaler med firma som kan være behjelpelige under tjenestenektangrep. 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 

    X  1 gang i løpet av 10-50 år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Antallet tjenestenektangrep mot offentlige nettsteder fremgår ikke av åpen statistikk. 
Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyser og Næringslivets sikkerhetsråds 
Mørketallsundersøkelse rapporterer begge om økninger i tjenestenektangrep til 2012 og en 
utflating eller nedgang i 2013.  Begge indikerer at det ikke er alle angrep som rapporteres eller 
fanges opp, og at tallene derfor er usikre. 

De siste årene har vist flere eksempler på norske kommuner som har vært utsatt for 
tjenestenektangrep, bl.a. ble Bergen kommune utsatt for et stort DDoS angrep mandag 27 okt 14, 
og Bærum kommune opplevde fire tjenestenektangrep i 2013 og fire i løpet av de første tre 
månedene i 2014. 

Det legges derfor en relativt høy sannsynlighet til grunn for analysen, men med stor usikkerhet. 

Sårbarhetsvurdering    
Kommunens hjemmesider er et omfattende oppslagsverk over kommunale tjenester og kontakter 
i kommunen.  For kommunens innbyggere og andre som har behov for informasjon eller 
kontaktopplysninger vil fravær av denne informasjonen hindre eller komplisere nødvendig 
dialog med kommunen. 

Kommunens medarbeidere vil ha tilgang til kommunens interne systemer, men ikke systemer og 
tjenester som ligger på internett.  Dette vil komplisere og forsinke saksbehandlingen.  

Skolene må legge om undervisningen til aktiviteter som er uavhengig av internett. 
Meldingssystemet Mobil Skole vil trolig ikke fungere. 
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 U-2 

Nr. 17 Uønsket hendelse Tjenestenektangrep mot Vestby 
kommune 

Konsekvensvurdering 
Samfunnsverdi Konsekvenstype 1 2 3 4 5 Forklaring 

Liv og helse 
Dødsfall X     Ingen 

Skader og sykdom X     Ingen 

Stabilitet 
Manglende dekning av 
grunnleggende behov X     

Ingen 

Forstyrrelser i dagliglivet 
  X   

Mer enn 1000 personer vil bli 
berørt i mindre enn 1 dag 

Natur og miljø 
Langtidsskader - 
naturmiljø X     

Ingen 

Langtidsskader - 
kulturmiljø X     

Ingen 

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap 

X     

> 100 000 kroner 

Omdømme 
Tap av omdømme 

   X  
Riksdekkende kritikk av 
krisehåndteringen 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensene for kommunen vil være størst for omdømmet ved at befolkningen ikke får tilgang 
til nødvendig informasjon på kommunens nettsider. 

Liv og helse, natur og miljø samt grunnleggende behov vil ikke påvirkes av at nettsidene til 
kommunen er utilgjengelig.  

For noen av kommunens medarbeidere vil hendelsen medføre forstyrrelser i dagliglivet ved at de 
hindres i å gjøre jobben sin.  Innbyggere som ikke får kontakt med kommunen vil kunne oppleve 
det som forstyrrende.    

En overbelastning som medfører sammenbrudd i datasystemene kan medføre visse økonomiske 
konsekvenser for kommunen ved at maskiner eller komponenter må skiftes ut.  Dette er uvanlige 
konsekvenser og har sjelden stort økonomisk omfang.  

Omdømmetapet vil ramme kommunen fordi det vil være liten forståelse for at nettsidene ikke er 
tilgjengelig for de som trenger det.  Et slikt angrep kan man også regne med at får nasjonal 
oppmerksomhet i mediene. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei 

Behov for evakuering 
Nei 

Usikkerhet Høy Begrunnelse 

Det er stor usikkerhet om sannsynligheten for et slikt angrep. 

Usikkerheten om de økonomiske konsekvensene er knyttet til 
om sofistikerte tjenestenektangrep også kan være i stand til 
permanent å ødelegge servere eller annet utstyr 

Styrbarhet Høy Begrunnelse 

Effektive defensive tiltak finnes både for å sikre systemene 
intern og gjennom avtaler med tjenesteleverandører.  Ved å ta i 
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 U-3 

Nr. 17 Uønsket hendelse Tjenestenektangrep mot Vestby 
kommune 

bruk slike tiltak vil konsekvensene reduseres betydelig. 

Forslag til tiltak 

Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) langt perspektiv: 

 Sørge for tilstrekkelig båndbredde og maskinvare til å håndtere unormalt stor trafikk 
 Gjennomføre en detaljert ROS analyse av kommunens eget nett for å avdekke 

sannsynligheten for, konsekvensene ved og tiltak for å hindre at kommunens eget nett 
faller ut over lengre tid. 

 
Generell forebygging (sannsynlighetsreduserende tiltak) kort perspektiv 

 Inngå avtale med Telenor om ytre forsvar av kommunens datanett 
 Implementere indre forsvar i egne nett 
 Benytte brannmurer som kan begrense trafikk fra spesielle ip-adresser og lokasjoner. 
 Gjennomføre kartlegging og sårbarhetsundersøkelse av IP-adresser som er tilgjengelige 

på Internett gjennom programmet Allvis hos NSM. 
 

Konsekvensreduserende tiltak 

 Ha et lavhastighets beredskapsabonnement som kan brukes for utgående trafikk mens 
angrepet pågår. 

Overførbarhet 

11 - Langvarig bortfall av elektronisk kommunikasjon 

Sammenbrudd i hele eller deler av Vestby kommunes interne nett. 

 

Kilder/referanser: 

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet - IT-veiledning for ugradert nr 4 (U-04) utkast v 1.02 – ”Grunnleggende tiltak 
for forebygging av DDoS”  - https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-

sikkerhet/u-04_ddos_v1.0.2.pdf, sist besøkt 2016-01-27. 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet – Allvis NOR - https://www.nsm.stat.no/tjenester/allvis-nor/ sist besøkt 
2016-01-27 

Bergen kommune - https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/sistenytt/article-120516, sist besøkt 2016-01-27. 

NorSIS – DoS og DDoS  veileder - https://norsis.no/2012/06/dos-og-ddos/ datert 13.01.16, sist besøkt 2016-
01-27 
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Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006 – 2019 
 
År Prosjekt Revisjonens anbefalinger Merknad 
2019    
 Integrering av flyktninger • Kommunen bør utvikle og vedta en helhetlig frivillighetspolitikk som 

omtaler hvordan kommunen skal samhandle med frivillig sektor, inkludert 
på integreringsområdet  

• Kommunen bør vurdere å videreutvikle samarbeidet med frivillig sektor 
for å skape flere sosiale møteplasser og fritidsaktiviteter, blant annet 
tilpasset flyktninger 

 

    
 Store investeringsprosjekt 1. Byggekomiteen som organ skal normalt forberede saker for 

kommunestyret. Den bør i særlige tilfelle fremme saker, eksempelvis om 
endringer i forutsetninger i prosjekter, store avvik, 
kostnadsoverskridelser, budsjettendringer, fremdriftsproblemer og 
sluttregnskaper (se nedenfor).  

2. Det bør avlegges prosjektregnskaper og sluttregnskaper for store 
investeringsprosjekter, og som legges fram for kommunestyret. 

 

2018    
 Follo landbrukskontor  

(felles for 5 kommuner) 
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres 

hvert tredje år.  
c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De 

andre deltakerkommunene bør vurdere å følge etter. 

Anbefaling bokstav c ble 
ikke vedtatt 

2017    
 Samhandlingsreformen 1. Setter mål knyttet til forebyggende tiltak i planer for hjemme- og 

sykehjemstjenestene, jf. kommuneloven § 5 krav til kommunal 
planlegging.  

2. Systematiserer arbeidet med forebyggende tiltak, for å sikre at man i 
større grad bidrar til å forebygge sykehus- og institusjonsopphold.  

3. Gjennomfører systematiske risikoanalyser innenfor helse- og 
omsorgstjenestene, for å sikre tilstrekkelig oversikt over hvor i tjenestene 
det er risiko for svikt eller mangler og om det er pasientgrupper som ikke 
får tilfredsstillende oppfølging i etterkant av innføring av 
samhandlingsreformen.  
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4. Systematiserer arbeidet med å sikre tilstrekkelig kompetanse blant de 
ansatte til å håndtere utskrivningsklare pasienter.  

5. Sikrer at det blir gjort nødvendige avklaringer med involverte parter rundt 
bruken av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, for å sikre at 
tilbudet blir benyttet i samsvar med intensjonen i samhandlingsreformen.  

6. Tar opp i dialogen med sykehuset hvordan informasjonsutveksling i 
forbindelse med utskrivning av pasienter kan systematiseres og 
forbedres.  

7. Formaliserer den etablerte praksisen for å følge opp PLO-meldinger fra 
sykehusene knyttet til utskrivning av pasienter.  

8. Sikrer at det meldes avvik knyttet til samhandling og kommunikasjon 
mellom kommunen og helseforetaket når dette forekommer, i samsvar 
med gjeldende samarbeidsavtale og krav i forskrift.  

9. Sikrer at det blir etablert system for innhenting av erfaringer og 
synspunkter fra pasienter og pårørende, og at tjenestetilbudet innenfor 
helse og omsorg blir evaluert i lys av de erfaringer og synspunkt som 
samles inn. 

    
 Søndre Follo 

Renseanlegg IKS 
(eierskaps- og 
selskapskontroll) 

1. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og 
kostnadseffektivitet, og sikrer at det blir rapportert om dette til styret.  

2. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet.  
3. Avklarer ansvars- og oppgavedeling mellom Vestby kommune og SFR 

IKS når det gjelder administrative oppgaver.  
4. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til 

etterlevelse av utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, 
utslippstillatelse og statlige pålegg.  

5. Sikrer at kommunens arbeid med eieroppfølging er i samsvar med 
gjeldende politiske vedtak og de anbefalinger som gjelder for god 
eierstyring av kommunalt eide selskaper. 

Rapporten ble også 
behandlet i Ås kommune, 
som tok stilling til 
revisjonens anbefalinger 
punkt 1, 2 og 4. 

2016    
 Antikorrupsjon   Formalisere rolle- og ansvarsfordelingen i saksbehandlingsprosessen  

 Ledelsen burde øke de ansattes bevissthet rundt mislighetsrisiko og 
håndtering av dette, for eksempel ved å arrangere dilemmatrening. 

 Gjennomfører en risikoanalyse av mislighetsrisikoen i avdelingen, og 
implementere risikoreduserende tiltak basert på funnene av analysen  
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 Gjennomføre kontroller av etterlevelse for å tilse at rutiner og prosedyrer 
blir fulgt og at misligheter ikke forekommer. 

    
 Demensomsorg  1. Hjemmetjenesten og sykehjemmet må etablere skriftlige prosedyrer som 

oppfyller kravene i kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenesten § 3.  
2. Hjemmetjenesten og sykehjemmet bør gjennomgå 

internkontrollsystemene sine:  
 Ledere og personal i både hjemmetjenesten og sykehjemmet bør 

gjennomgå sine rutiner for melding og oppfølginng av avvik. Dette 
for å sikre at rutine er kjent og følges. 

 Sykehjemmet må sikre rutiner for systematisk innhenting og bruk 
av pårørendes erfaring som ledd i arbeidet med kontinuerlig 
kvalitetsforbedring. 

3. Kommunen bør som ledd i oppfølgingen av kommuneplanen vurdere om 
eksisterende tiltak for å beholde, utvikle og rekruttere helsefaglig 
kompetanse er tilstrekkelig, eller om det er behov for en styrket 
kompetansestyring gjennom en langsiktig plan, med mål og tlitak for siste 
del av kommuneplanperioden, hvor den forventede veksten i personer 
med demens vil realisere seg.  

4. Kommunen bør vurdere om og hvordan nasjonale anbefalinger om økt 
bruk av velferdsteknologi kan ivaretas i Vestby, blant annet i forbindelse 
med den planlagte utbyggingen av omsorgsboliger. 

 

2015    
 PP-tjenesten • Kommunen bør vurdere ressurssituasjonen i PP-tjenesten  

• Arbeide mer med systemrettede tiltak knyttet til å øke den 
spesialpedagogiske kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad 
sammen med behovet for økt bemanning nevnt ovenfor.  

• Se nærmere på hvordan man kan legge til rette for at større deler av 
spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen 

• Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av 
kommunens spesialundervisning 

 

    
 Samfunnssikkerhet og 

beredskap 
• Kommunen bør etablere et styringssystem for sitt samfunnssikkerhets- 

og beredskapsarbeid som er integrert i kommunens øvrige 
risikostyringsprosess.  
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• Kommunen bør fullføre det pågående arbeidet med den nye helhetlige 
ROS-analysen.  

• Kommunen bør utarbeide en prosess og rutiner for utarbeidelse, 
oppdatering og rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser. Slike 
prosesser og rutiner vil være en forutsetning for å sikre jevnlig 
oppdatering av ROS-analyser iht. krav i forskrift.  

• Kommunen bør revidere beredskapsplanverket og oppdatere det til å 
inkludere en ressursoversikt. I tillegg bør det utarbeides en prosess og 
rutiner som sikrer årlig gjennomgang av beredskapsplanverket.  

• Kommunen bør utarbeide planer og prioriteringer for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. 

2014    
 Rådmannens 

internkontroll 
1. Inkludere presisering av bi-verv og holdning til korrupsjon i de etiske 

retningslinjene i kommunen.  
2. Dokumentere uformelle risikovurderinger, og følge opp identifiserte avvik 

i forbindelse med risikoene.  
3. Inkludere rapportering på måloppnåelse i tjenestedimensjonen i 

månedsrapportene. 

 

    
 Hjemmetjenesten - Kommunen kan vurdere å kartlegge avvik nærmere med tanke på når feil 

oppstår, eksempelvis om det er høyere antall avvik på enkelte tidspunkt i 
løpet av et år, en uke eller døgn. Dette for å bedre kunne analysere 
årsaker til avvik og følge opp mot slike årsaker. 

- Kommunen kan utarbeide faste rutiner for oppfølging av registrering av 
endringer i brukeres tjenestebehov i pasientjournaler.  

- Kommunen kan utarbeide bedre rutiner for systematisk registrering av 
IPLOS-data. 

 

2013    
 Kommunen som 

barnehagemyndighet 
- Kommunen kan vurdere å øke frekvensen på varslede stedlige tilsyn av 

ikke-kommunale barnehager.  
- Kommunen kan vurdere å sende tilsynsplanen til alle barnehagene så 

snart den er klar, slik det anbefales i Utdanningsdirektoratets veileder for 
tilsyn av barnehager.  

- Kommunen har tilfredsstillende makuleringsrutiner, men det er fortsatt 
behov for å minne om makuleringsrutinene for de ikke-kommunale 
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barnehagene. 
    
 Vedlikehold av bygninger • Kommunens overordnede mål vedr. eiendomsforvaltning bør 

konkretiseres.  
• Neste handlingsplan for kommunen bør inkludere mål knyttet til 

forvaltningen av eiendommene, herunder de økonomiske konsekvensene 
for å ivareta et verdibevarende vedlikehold.  

• Planleggingen av vedlikeholdsbehovet bør oppdateres.  
• Oppdatert tilstandsrapport bør presenteres i kommunens årsmelding.  
• Rapporteringen til politiske organer forbedres.  
• Tilstandsrapportene bør holdes løpende oppdatert om den skal benyttes i 

planleggingen av vedlikehold. 

 

2012    
 Informasjonssikkerhet og 

IT-drift 
1. Bedre katastrofeplanlegging  
2. Bedre risikoplanlegging og risikostyring av systemer  
3. Bedre avklaring av roller og ansvar  
4. Bedre oppfølging av sikkerhetstiltak  
5. Bedre koordinering av systembehov 

 

    
 Dokumentbehandling og 

arkiv 
1. Ajourføre arkivplanen med tidsfrist for ferdigstillelse.  
2. Gjennomføre generell opplæring av saksbehandlere og særlig nyansatte, 

slik at disse får forståelse av hva begrepet arkivverdig innebærer.  
3. Redusere tilgang til bortsettingsarkiver, samt forebygge lokalene mot 

fuktskader. 

 

2011    
 Byggesaksbehandling 1. Måling av saksbehandlingstider bør gjenopptas.  

2. Prosedyrebeskrivelsene bør oppdateres i samsvar med ny plan- og 
bygningslov (av 1.7.2010).  

3. Det bør gjennomføres kundeundersøkelser jevnlig slik at kommunen får 
mer formell tilbakemelding om sitt servicenivå. 

 

    
 NAV Vestby og 

rusomsorg 
1. Fokus på tiltak som utjevner ubalansen mellom statlig og kommunal 

styringslinje:  
o NAV Akershus og Vestby kommune bør innføre mer systematisk 

informasjonsutveksling i forkant av at styringssignalene gis til 
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NAV Vestby. Det er viktig at samhandlingen gir gjensidige innspill 
til utvikling av styringsindikatorer, måling og oppføling av 
resultater.  

o Vestby kommune og NAV Akershus bør utforme retningslinjer for 
eventuelle endringer i tjenestetilbudet. Retningslinjene bør 
innarbeides i samarbeidsavtalen. Eksempelvis at alle endringer i 
tjenestetilbudet skal konsekvensvurderes før de vedtas. 

2. Økt strategisk fokus fra politisk ledelse, administrativ ledelse og NAV 
ledelsen gjennom å:  

o Måle effekter av tiltak.  
o Etablere en fast tverrfaglig gruppe som ivaretar og koordinerer det 

overordnede rusforebyggende arbeidet i kommunen, uavhengig 
av om målgruppen er barn, ungdom eller voksne.  

o Måle brukernes opplevelse av rusomsorgen opp mot strategiske 
mål ved rusomsorgen.  

o Oppdatere ruspolitisk handlingsplan og gjøre den mer kjent i 
kommunen. 

3. Økt fokus på at helse- og omsorgsutvalget blir involvert tidligere i 
rusrelaterte saker, at utvalget blir mer delaktig i utforming av mål, og at 
utvalget følger tettere opp resultater innen rusomsorg. 

2010    
 Innkjøp og anskaffelser • Vestby kommune bør prioritere og fokusere på journalføring og arkivering 

i tråd med regelverket omkring offentlige anskaffelser i innkjøpsarbeidet.  
• Vestby kommune bør forsere arbeidet med å etablere nødvendige 

kontrolltiltak i forhold til etterlevelse av rammeavtaler og i forhold til 
anskaffelser under en viss verdi. 

 

    
 Kvalitet i 

sykehjemstilbudet 
• Det pågående arbeidet med å utvikle, evaluere og forbedre nødvendige 

prosedyrer og rutiner bør prioriteres, særlig i tilknytning til 
avvikshåndtering  

• Det bør etableres en systematisk fremgangsmåte for å skaffe oversikt 
over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på 
oppfyllelse av myndighetskrav 

 

2009    
 Barneverntjenesten – 1. Det bør vurderes tiltak som kan bedre rapporteringspraksisen fra  
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hjelpetiltak i hjemmet barnehagene i tråd med den nasjonale satsingen på dette området.  
2. Barneverntjenesten bør følger opp at den halvårlige innrapporteringen til 

Fylkesmannen er korrekt.  
3. Saksbehandlingen av meldinger, undersøkelser og tiltaksplaner bør 

dokumenteres ved å la sjekklistene som barneverntjenesten benytter, 
inngå som et dokument i den enkelte saksmappe.  

4. Kommunen bør sikre at alle barn har gyldig tiltaksplan.  
5. Barneverntjenesten bør sikre at tiltaksplaner blir utformet i henhold til 

tjenestens egne retningslinjer, herunder også legge vekt på gode 
målformuleringer.  

6. Barneverntjenesten bør følge opp den gjennomførte 
brukerundersøkelsen. Dette gjelder spesielt i forhold til tilbakemeldingene 
om manglende bedring av barnets situasjon i saker hvor tiltak er avsluttet 
eller saken henlagt. 

2008    
 Hjemmebaserte tjenester 1. Søknader blir besvart i tråd med tidsfrister i gjeldende regelverk, samt 

sikre at det klart fremgår av sakens dokumenter dersom en søknad er 
blitt trukket.  

2. Lovnader i hjemmetjenestens serviceerklæring innfris.  
3. Det utarbeides en oversiktlig, skriftlig saksfremstilling i alle saker.  
4. Det blir etablert et system av prosedyrer som søker å sikre 

brukermedvirkning, i henhold til kvalitetsforskriften § 3.  
5. Vedtak begrunnes, i samsvar med gjeldende regelverk.  
6. Det gis underretning om vedtak, i samsvar med gjeldende regelverk.  
7. Vedtaksinnhold er i samsvar med Sosial- og helsedirektoratets 

anbefalinger for hva et vedtak bør inneholde.  
8. Endring, videreføring og avslutning av tjenester gjøres i tråd med 

gjeldende regelverk og anbefalinger fra Sosial- og helsedirektoratet.  
9. Enhver sak blir fortløpende dokumentert, uavhengig av om tjenesten 

utøves av kommunens ansatte eller av private aktør. 

 

    
 Spesialundervisning i 

grunnskolen 
• Vestby kommune etablerer en ensartet praksis ved alle skolene som 

innebærer at foreldrene får informasjon om at de kan ta direkte kontakt 
med PPT hvis de er bekymret for sitt barns utvikling.  

• Kommunen innskjerper rutiner om arkivering av sakspapirer i 
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elevmappene, samt dokumenterer formelle forsendelser av sakspapirer i 
postjournal.  

• Kommunen påser at halvårsrapportene konkluderer i forhold til om 
eleven har nådd de målene som er fastsatt i IOP.  

• Skolene etablerer rutiner for å registrere hvilken spesialundervisning 
elevene faktisk får. Halvårsrapportene bør gi opplysninger om dette 
sammen med opplysninger om hvilken spesialundervisning vedtaket 
forutsetter.  

• Vestby kommune bør utvide sine rutiner vedrørende System for å 
kartlegge og vurdere kvaliteten på opplæringen i Vestby kommune til 
også å beskrive området spesialundervisning. Man må da ta 
utgangspunkt i opplysninger om målene i de individuelle 
opplæringsplanene er nådd i følge halvårsrapportene.  

• Kommunen utarbeider formaliserte prosessbeskrivelser for området 
spesialundervisning, hvor eksisterende rutinebeskrivelser og skjemaer 
kan knyttes opp. 

2007    
 Barn i fosterhjem Godkjenning av fosterhjem  

Revisjonen mener barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som sikrer at 
godkjenningsarbeidet gjennomføres i tråd med regler og retningslinjer, 
herunder:  
• Sørge for at godkjenning av fosterhjem skjer skriftlig før plassering.  
• Inngå skriftlig avtale dersom omsorgskommunen selv godkjenner 

fosterhjemmet til det enkelte barn.  
• Sørge for at politiattester for fosterforeldre blir innhentet og arkivert av 

godkjenningskommunen inntil oppdraget opphører. 
 
Oppfølging av barn plassert i fosterhjem  
Revisjonen mener barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som sikrer at 
oppfølging av barn plassert i fosterhjem skjer i tråd med regler og 
retningslinjer, herunder:  
• Utvikle rutiner for å sikre at fosterhjemsavtale med fosterforeldrene blir 

inngått før barnet flytter inn i fosterhjemmet.  
• Utvikle rutiner for å sikre at fosterhjemsavtale med alle fosterhjem, blir 

gjennomgått årlig.  
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• Utvikle rutiner for å tydeliggjøre at det er utarbeidet foreløpig 
omsorgsplan i alle saker, utarbeide permanent omsorgsplan i aktuelle 
saker, og oversende permanent omsorgsplan til fylkesnemnda innen gitte 
frister.  

• Sikre at det antall fosterhjemsbesøk som barnevernloven krever, blir 
gjennomført.  

 
Tilsyn med barn plassert i fosterhjem  
Revisjonen mener barneverntjenesten må gjennomføre tiltak som sikrer at 
tilsyn med barn plassert i fosterhjem skjer i tråd med regler og retningslinjer, 
herunder:  
• Sikre at alle barn plassert i fosterhjem i Vestby kommune har tilsynsfører.  
• Tilstrebe at alle barn plassert i fosterhjem i Vestby kommune får besøk 

av tilsynsfører umiddelbart etter at barnet er plassert i fosterhjemmet.  
• Sikre at det antall tilsynsførerbesøk som regelverket tilsier, både i kraft av 

å være omsorgs- og fosterhjemskommune, blir gjennomført.  
• Sørge for at politiattest for tilsynsførere blir innhentet og arkivert til 

oppdraget opphører.  
• Sikre at tilsynsførere i Vestby kommune får tilstrekkelig opplæring.  
 
Dokumentasjonsrutiner  
• Barnevernet bør vurdere å iverksette tiltak som sikrer at saksmappene 

holdes i orden og er innrettet slik at dokumentene fungerer som 
informasjonskilde, nå og i fremtiden. Av dette følger at 
barneverntjenesten bør videreutvikle og implementere rutinebeskrivelser 
for godkjenning av fosterhjem, oppfølging og tilsyn med barn i fosterhjem, 
for å sikre at alle viktige beslutninger, oppfølging og kontakt 
dokumentføres og arkiveres på de respektive mapper. 

    
 Utbygging i Son • Selv innhente takst ved direkte salg av eiendom. 

• Aktivt bekjentgjøre kommunens etiske retningslinjer og forvaltningslovens 
bestemmelser om habilitet blant de ansatte.  

• Å etablere rutiner som sikrer at habilitet vurderes aktivt ved tildeling av 
saker. 

 

2006    
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 Energibruk i kommunale 
bygninger 

• Tydelig plassering av ansvar for koordinering. Behov for å frigjøre 
kapasitet til energiledelse. Sett fokus på ENØK.  

• Følge opp tiltak fra Energi- og miljøanalysene fra 2004/05. Flere av de 
foreslåtte tiltakene kan overføres til andre bygninger.  

• Bruk av bistand fra ekstern kompetanse. Dette vil likevel bare være nyttig 
dersom kommunen selv har kapasitet til å følge opp arbeidet.  

• Installering av SD-anlegg i sentrale bygninger i hht. handlingsprogram. 
Dette vil gi økt kontroll, bedre innemiljø (og dermed kvalitet på 
tjenestene). Samtidig gir det mulighet for å styre energibruken effektivt og 
mindre belastning på driftspersonell, særlig dersom SD-anleggene 
knyttes sammen i et samordnet system 

• Informasjon til tjenestestedene om hva de kan gjøre for å optimalisere 
driften  

• Kartlegging av mulighet for å redusere effekttopper og dermed redusere 
nettleieutgiftene. 

 
Kommunen kan også vurdere mulighetene for å utnytte Enovas 
støtteordninger for å øke sitt engasjement på området. 

 

    
 Psykiatritilbudet • å legge fremtidige psykiatriplaner ut til offentlig ettersyn kombinert med 

informasjonsmøte for å presentere planene og motta innspill fra brukere 
og innbyggere.  

• å dokumentere og arkivere hvordan tallene i rapporteringen til 
fylkesmannen i Oslo og Akershus har framkommet.  

• å sikre at de individuelle planene får en kvalitet som samsvarer med 
statlige forskrifter og kommunens egne krav.  

• å legge informasjonsskrivet om individuell plan ut på kommunens 
hjemmeside på Internett. 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 09/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00166-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Eiermelding 2015-2017, Samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i 
Follo 2012-2016 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 15.01.20 i sak 4/20 Plan for eierskapskontroll – Bestilling 
følgende: 

1. Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Vestby kommunes sitt
eierskap utført av Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).

2. På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for eierskapskontroll for
perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.

3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget innen 1.juni 2020.

Vestby kommunes eierstrategi 
Vestby kommunes eiermelding 2015-2017 er a jour pr 19.08.15. 

Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 26-1:  

§ 26-1.Eierskapsmelding

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Eierskapsmeldingen skal inneholde 
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende
interesser i

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.

Grunnlaget for eierskapskontroll vil i all hovedsak basere seg på kommunens 
eiermelding, herunder spesielt kommunens forvaltning av eierinteresser i kommunale 
og interkommunale selskap og interkommunale samarbeid. 



9/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll - 19/00166-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll : Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll

 Side 2 av 2 

Samarbeid om eierstyring  
For å få etablert en felles forståelse for kommunenes styring av de interkommunale 
virksomhetene i Follo, vedtok Follorådet i mars 2010 en felles strategi for kommunalt 
eierskap. Planen ble rullert i 2012. Planen følger vedlagt.  
 
VURDERING  
Vestby kommunestyre vedtok 13.12.19 sak 128/19 Opprette utvalg for eiermelding 
2019 – 2023.   
 
I saksframlegget fremkommer følgende: 
 
«Et mulig mandat for dette utvalget kan være:  
 
Utvalget skal revidere gjeldende eiermelding. Utvalget skal utføre sitt arbeid gjennom 
ordinære, åpne møter. Utvalgets arbeid skal være ferdig i løpet av 2020.» 

 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. 
 
 
Ås, 28.01.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE 
INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO  

 

2012 → 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll - 19/00166-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll : Samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i Follo 2012-2016

Vedtatt i Ordførermøte 
Revidert og vedtatt av Follorådet: 

                                                 Dato: 23.03.2010 
                                                 Dato: 28.03.2012 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
1. Generelt ........................................................................................................................................ 3 
2. Rådmannens rolle ......................................................................................................................... 3 
3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap ................................................................................. 3 
4. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling, Representantskap ............................................. 4 
5. Habilitet ........................................................................................................................................ 4 
6. Styreopplæring ............................................................................................................................. 4 
7. Vertskommuneoppgaver............................................................................................................... 5 
8. Lønnsfastsettelse .......................................................................................................................... 5 
9. Fastsettelse av budsjetter .............................................................................................................. 5 
10.   Administrativ samordning............................................................................................................ 6 
11.   Evaluering .................................................................................................................................... 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll - 19/00166-3 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Eierskapskontroll : Samarbeid om eierstyring i de interkommunale selskapene i Follo 2012-2016

Vedtatt i Ordførermøte 
Revidert og vedtatt av Follorådet: 

                                                 Dato: 23.03.2010 
                                                 Dato: 28.03.2012 

3 
 

 

1. Generelt 
Eiermeldingen skal sikre at alle eierkommunene har en felles forståelse av hvordan  vi ønsker å 
sikre en god og omforent styring av de interkommunale selskapene i Follo, herunder ivareta 
intensjonene i kommunale eiermeldinger. For at de kommunale eiermeldingene skal få effekt i 
forhold til interkommunalt samarbeid, har Follorådet etablert en felles eierstrategi. Dette er gjort 
uavhengig av om eierkommunene har etablert eiermeldinger eller ikke.  
Oversikt over selskaper og samarbeidsavtaler følger som vedlegg til dette dokumentet. 

2. Rådmannens rolle 
Rådmannen har ingen formell rolle i de interkommunale selskapene. Rådmannen og 
kommuneadministrasjonene besitter imidlertid verdifull kompetanse og innsikt i den totale driften 
som kan være en ressurs ved politiske diskusjoner om kommunenes eierskap. Rådmannen bør i 
forbindelse med den totale eierstyringen dermed være en naturlig rådgiver først og fremst overfor 
kommunenes representantskapsmedlem. Når saker som gjelder selskapene skal viderebehandles i 
eierkommunenes organer, tilligger det rådmannen å forberede disse og avgi innstilling.   

3. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap 
Follorådet anmoder selskapene om å følge opp punkter beskrevet i tabellen under. Hvis det anses 
hensiktsmessig, kan selskapene velge å benytte vertskommunens planer- og retningslinjer på de 
opplistede områdene. 
 
Område Tiltak Ansvar Gjennomføres 

Selskapsstyring Etablere styreinstruks og 
instruks for daglig leder 

Styret Innføres i de selskapene der 
dette ikke finnes, evalueres 
hvert annet år 

Etablering av etiske 
retningslinjer 

Styret/daglig leder Innføres i de selskapene der det 
ikke finnes. Revidering ved 
rullering av styremedlemmer 

Registrering i 
KS`styrevervregister 

Styremedlemmet Ved inntreden i styret 

Varslingsregler Styret/daglig leder Innføres der det ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer 

Plan for informasjonssikkerhet Styret/daglig leder Innføres der dette ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer. 

Plan for helse, miljø og 
sikkerhet 

Styret/daglig leder Innføres der dette ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer. 

Etablering av selskapsstrategi Styret/daglig leder Innføres der dette ikke er gjort. 
Revidering ved rullering av 
styremedlemmer. 

Egenevaluering av 
styrearbeidet 

Styret  
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4. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling, Representantskap 
 

Valgkomite 
Follorådet velger valgkomitè bestående av politiske representanter fra alle kommunene (7 
medlemmer). Kommunenes representanter velges av kommunestyrene. Valgkomiteen sammensettes 
innen 10.november i valgåret. Leder av valgkomiteen utpekes av Follorådet. 
De nye bestemmelsene i fvl §6 (habilitet) må legges til grunn for vurdering av kandidater til de 
ulike styrene. 
 
Styresammensetning 
Det skal være et mål at styret blir sammensatt på en slik måte at styret samlet sett sikrer høy og 
relevant kompetanse i forhold til den enkelte bedrifts særpreg. Styret skal settes sammen på en slik 
måte at det sikrer kompetanse innenfor områdene fag, økonomi og organisasjon. Vertskommunens 
styremedlem bør normalt ikke være styreleder i selskaper i egen kommune. Dette for å hindre 
dobbeltroller. Styremedlemmer i kommunalt eide selskaper kan hentes fra 
kommuneadministrasjonen (for å sikre kommunal kompetanse i styret), folkevalgte, annen offentlig 
virksomhet eller næringslivet generelt. I henhold til endring i lovgivningen om skjerpede 
habilitetsregler fvl. §6 bør ikke ordfører inneha styreverv, det samme gjelder kommunens øverste 
administrative leder.  Det bør løpende være en balanse mellom kontinuitet og fornyelse i styret. 
Videre skal det ved sammensetning av styret tas hensyn til lovgivingen om å sikre kjønnsbalanse i 
styret. Med virkning fra 01.01.12 gjelder en kvinnerepresentasjon på 40 % også for kommunalt eide 
selskaper. 
 
Det utarbeides en samlet oversikt over hvem som er valgt inn i de ulike styrene som gjøres 
tilgjengelig på Follorådets nettside.  
 
Generalforsamling/Representantskapsmøter 

• Det settes av 2 dager i juni hvert år for gjennomføring av 
generalforsamling/representantskapsmøter for alle interkommunale selskap. 

• Representantskapet består av ordførerne i hver deltakerkommune. 
• Frist for innkalling settes til 4 uker. 

5. Habilitet 
Rolleklarhet blant folkevalgte er viktig for at innbyggerne skal ha tillit til kommunene. 
Innskjerpingen av habilitetsreglene medfører at folkevalgte og ansatte ikke kan behandle en sak i 
kommunen som gjelder et offentlig eid selskap der de selv har en ledende stilling eller sitter i 
styret/representantskapet. Dette gjelder ikke ved behandling av budsjettene i egen kommune. 
 
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Veiledere/habilitet_i_kommuner_og_fylk
eskommuner.pdf 

6. Styreopplæring 
Opplæring og utøvelse av eierpolitikk i de enkelte kommunestyrer er hver kommunes ansvar, likeså 
opplæring av styremedlemmer i kommunens egne selskaper. Opplæring av styremedlemmer og 
ledere i interkommunale selskaper, bør imidlertid tilrettelegges av Follorådet. En slik opplæring bør 
omhandle formell gjennomgang av relevante regler, men også emner som formål med selskapet, 
forholdet til lokaldemokratiet, omdømme, etikk, habilitet, lojalitet, ansvar og roller. 
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Opplæring av styremedlemmer bør skje etter hvert valg, ellers ved behov. Det anbefales at 
Follorådet tilrettelegger og bekoster selve kurset, mens selskapet selv dekker frikjøp av egne 
deltakere.  

7. Vertskommuneoppgaver 
De fleste interkommunale samarbeidstiltak er små virksomheter med 3 - 12 ansatte som arbeider 
med oppgaver i forlengelsen av kommunale primæroppgaver. Ledelsen i virksomhetene er i stor 
grad personer som rekrutteres inn ut fra yrkesfaglige kriterier. Virksomhetene har ofte begrenset 
kompetanse på andre områder som er vesentlig for god virksomhetsledelse. Vertskommunen bør 
derfor tillegges et særskilt ansvar for å bistå den administrative ledelsen slik at den har lett tilgang 
på nødvendig kompetanse innenfor områder som økonomi, innkjøp, personalforvaltning, 
lønnsforhandlinger, juss, IKT etc. 
Det bør inngås skriftelige samarbeidsavtaler mellom virksomhetene og vertskommunene som 
regulerer innhold og omfang av bistand og hvor også godtgjørelse for slik bistand blir regulert. 
Veiledning, tilgang til kommunens innkjøpsavtaler, deltakelse i interne opplæringsprogrammer etc. 
bør vertskommunene yte vederlagsfritt. Ved mer omfattende bistand bør prissettingen baseres på 
selvkost. 
 
Det bør være en normalordning at vertskommunenes regnskapsavdeling fører regnskapene for 
virksomhetene, eventuelt regnskapsavdelingen i annen eierkommune etter konkurranse. 
Vertskommunerevisjonen bør være revisjon for selskapene, men dette avgjøres av det enkelte 
selskap. 

8. Lønnsfastsettelse 
Det bør legges til grunn en strategi knyttet til lønnsfastsettelse for ansatte i de interkommunale 
selskapene. Lønnsfastsettelse for ansatte i de interkommunale selskapene styres gjennom dialog 
med daglig leder. Lønn til daglig leder bør så langt det er mulig av hensyn til rekrutteringen, 
gjenspeile lønnsnivået til kommunens øvrige ledernivå.   

9. Fastsettelse av budsjetter 
Det er kommunestyret i eierkommunene som bestemmer hvor store summer som skal overføres til 
drift av det enkelte selskap. I perioder, der alle kommunene arbeider med ulike tilnærminger til kutt 
i budsjettene, må det gis en mulighet til at kutt også kan foretas i de interkommunale selskapenes 
budsjetter. Det vil derfor være viktig at budsjettforutsetningene er klare i løpet av juni måned hvert 
år, slik at eierkommunene kan ta med seg dette inn i kommunens budsjettarbeidet på høsten.  
 
Følgende milepæler legges til grunn for budsjettprosessen og nedfelles i et årshjul: 

• Innen 1. april: Budsjettforutsetningene sendes til alle selskapene. 
Budsjettforutsetningene utarbeides av rådmennene og vedtas av Follorådet. 
Budsjettforutsetningene vil inneholde nødvendige krav til budsjetteringen. 

• Innen 15. mai: Behov for endringer i selskapenes rammer påfølgende driftsår meldes 
til rådmennene innen 15. mai. 

• Innen 1. juni: administrasjonen i selskapet sender forslag til styret. Dette for å sikre 
at kostnadene innarbeides i den enkelte kommunes midlertidige rammer.  

• Innen 1. september: Styrebehandling av økonomiplan, budsjett i det enkelte selskap 
oversendes økonomisjefen i kontorkommunen. 

• Innen 15. september: Økonomiplanforslagene behandles i Follorådet 
• Innen 01. oktober: Sluttbehandling i det enkelte representantskap med umiddelbar 
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oversendelse til kommunene. 
• Ca. 1. november: Rådmannen legger fram budsjettforslag for kommunen der 

selskapet inngår 
• Desember: Kommunestyrene vedtar Økonomiplan og budsjett inklusiv bevilgninger 

til de interkommunale selskapene. 
 
Denne prosessen vil sikre at alle selskapene opererer med samme forutsetninger og at 
budsjettdokumentene har lik utforming i alle selskapene. Videre sikres det at eierne v/Follorådet 
foretar en samordnet vurdering før forslagene vedtas i det enkelte representantskap. 

10. Administrativ samordning 
Rådmannskollegiet har som oppgave å forberede/utøve saksbehandling knyttet til eierrollen i 
interkommunale selskaper enten selvstendig eller i samarbeid med vertskommune.  

11. Evaluering 
Dokumentet evalueres en gang i løpet av valgperioden. 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 10/20 Orientering fra revisor 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00025-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Presentasjon Forenklet etterlevelseskontroll, Følgebrev høring standard forenklet 
etterlevelseskontroll RSK 101, Høringsutkast RSK 101 FEK 

SAKSUTREDNING: 
Deloitte AS v/oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, vil 
orientere om blant annet følgende: 

Forenklet etterlevelseskontroll 
I ny kommunelov er regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave: 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, 
forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30.juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

Det er utarbeidet utkast til en egen standard for god kommunal revisjonsskikk for 
forenklet etterlevelseskontroll. Utkastet til standard har vært ute på høring. 
Høringsfristen var 3.januar 2020. 

Ås, 27.01.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Følgebrev til standard for «God kommunal revisjonsskikk for 

forenklet etterlevelseskontroll» 

I ny kommunelov § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen blir 
regnskapsrevisor pålagt en ny oppgave. En utvidet revisjonskomite i Norges Kommunerevisorforbund 
(NKRF) har arbeidet med utkastet til standard som nå legges frem til høring. Standarden utgis som et 
samarbeid mellom NKRF og Den norske Revisorforening (DnR). 
 
 
Den utvidete komiteen har bestått av: 
 
Fra NKRFs revisjonskomite:  

 Unn Helen Aarvold, kommunerevisor i Oslo 

 Inge Johannessen, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, KomRev NORD IKS 

 Linn Therese Bekken, daglig leder, Vestfold kommunerevisjon  

 Bjørg Hagen, daglig leder, Innlandet Revisjon IKS 
 
 
Fra DnR: 
Terje Tvedt, partner, BDO 
Rune Johansen, senior manager, KPMG 
 
Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF, og Knut Tanem, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i Revisjon 
Midt-Norge SA, har jobbet som utredere i komiteen. 
 
Unn Helen Aarvold, som er leder av NKRFs revisjonskomite, har ledet arbeidet i den utvidete 
komiteen. 

 
 
Utkast til standard er sendt på høring til: 

 NKRFs og DnRs medlemmer 

 Komiteene i NKRF 

 Lokalforeningene i NKRF 

 Forum for Kontroll og Tilsyn 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 IIA Norge 

 Riksrevisjonen 

 KS 
 

Lovforarbeidene angir intensjonen med forenklet etterlevelseskontroll, som at revisor innenfor en 

begrenset ressursramme kan bidra til å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale 

bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Dette vil bygge opp under god økonomiforvaltning, 
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åpenhet og tillit til forvaltningspraksis og kan også gi kontrollutvalget et bedre grunnlag til å bestille 

forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser. Samtidig kan denne nye oppgaven bidra til at eventuelle 

forventningsgap reduseres. Det er blant annet viktig at det er en god dialog mellom revisor og 

kontrollutvalg ved gjennomføring av denne nye oppgaven. 

Det er angitt at revisor skal ha en bred tilnærming, men likevel at kontrollen skal gjøres innenfor en 

begrenset ressursramme. Dette vil blant annet kreve en god risiko- og vesentlighetsvurdering hos 

revisor. Dette er beskrevet noe i utkast til standard punkt 6 med tilhørende veiledningspunkt.  

Eksempler på områder for forenklet etterlevelseskontroll fra NOU 2016: 4 (kommunelovutvalgets 

utredning): 

 Finansforvaltning 

 Selvkost 

 Offentlige anskaffelser 

 Offentlig støtte 

Andre eksempler på tema for forenklet etterlevelseskontroll kan være: 

 Etterlevelse GDPR 

 Driftstilskudd til private barnehager 

 Tilskudd/overføringer til private 

 Kontraktsoppfølging  

 
Det er i utkast til standard lagt opp til formkrav for rapporteringen etter ISEA 3000, men ikke 
formkrav på rapportering av risikovurderingen til kontrollutvalget. 
 
Tidsramme og iverksetting av oppgaven 
Ikrafttredelse for § 24-9 er fra første konstituerende kommunestyre eller fylkestingsmøte i 2019. Det 
medfører en forventning om første rapportering til kontrollutvalget senest 30. juni 2020.   
Standarden som nå sendes ut på høring vil ikke tre i kraft før for 2020, slik at rapportering for 2019 
med frist 30.06.2020 ikke er pålagt kravene standarden stiller, men standarden kan selvsagt benyttes 
dersom man ønsker.  Revisjonskomiteen vil komme nærmere tilbake til forståelsen av oppgaven 
forenklet etterlevelseskontroll for 2019. 
 
Ivaretakelsen av oppgaven Forenklet etterlevelseskontroll etter § 24-9 i år med store endringer i 
kommunens struktur ev skifte av revisor er kommentert i veiledningstekst pkt. A6. Komiteen ønsker 
særskilt tilbakemelding på dette punktet. 
 
 
Høringsinnspill sendes til NKRF (post@nkrf.no) innen 3. januar 2020. 
 
 
Unn Helen Aarvold /s/ 
leder av revisjonskomiteen 
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Innledning 
 

1. Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 skal utføres i samsvar 

med ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 

revisorkontroll av historisk finansiell informasjon. (A1-A2) 

 

2. Forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 vil være et direkte 

attestasjonsoppdrag. ISAE 3000 pkt. 12 definerer et direkte attestasjonsoppdrag 

slik: «Et attestasjonsoppdrag der den praktiserende revisoren måler eller 

evaluerer det underliggende saksforholdet mot de gjeldende kriteriene og 

presenterer den resulterende informasjonen om saksforholdet som en del av, eller 

som et vedlegg til, attestasjonsuttalelsen. På et direkte attestasjonsoppdrag gir 

den praktiserende revisorens konklusjon uttrykk for det rapporterte resultatet av 

målingen eller evalueringen av det underliggende saksforholdet mot kriteriene.»  

(A3-A4) 

 

3. Formålet med denne standarden er å gi rammer og veiledning til revisor ved 

utførelsen av kontrollhandlinger ved forenklet etterlevelseskontroll etter 

kommunelovens § 24-9. 

 

4. Det er kommunens valgte regnskapsrevisor som skal utføre forenklet 

etterlevelseskontroll. Revisor skal bli enig om vilkårene for oppdraget med 

kontrollutvalget. (ISAE 3000 pkt.27 A57) (A5-A6) 

 

Definisjoner 
 

5. For denne standardens formål har følgende begrep den betydning som er 

beskrevet nedenfor med mindre annet er angitt: 

 

a. Forvaltning - aktivitet som bevarer, forbedrer og øker kommunens verdier. 

Økonomiforvaltningen – områder som angitt i kommunelovens kapitel 14 

Økonomiforvaltning og kapittel 15 Selvkost. (A7-A8) 
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b. Bestemmelser og vedtak(kriterier) - lover, forskrifter, kommunens egne 

reglementer, budsjetter og økonomiplan, enkeltvedtak med økonomisk 

virkning. (A9) 

 

c. Vesentlig betydning for økonomiforvaltningen - vesentlighet kan defineres 

ut fra to forhold: 

 

i. Kvantitativ vesentlighet; beløpsstørrelse relatert til kommunen eller 

enkelt innbyggere eller en gruppe innbyggere 

ii. Kvalitativ vesentlighet; manglende etterlevelse av bestemmelser og 

vedtak som ikke nødvendigvis har vesentlig beløpsmessig betydning.  

Slike mangler kan likevel ha vesentlig betydning for 

økonomiforvaltningen på grunn av f.eks. potensielt omdømmetap og 

samfunnsmessig aktualitet 

Avvik fra de definerte kriteriene er en indikasjon på funn for manglende 

etterlevelse. Revisor må vurdere vesentlighet i forhold til kriteriene 

saksforholdet vurderes mot. Klare gjennomgående avvik mot kriteriene vil 

være vesentlige avvik. (A10) 

 

d. Risikovurdering - vurdering av hvilke områder innen økonomiforvaltningen 

hvor det er størst sannsynlighet for brudd på bestemmelser og vedtak, og 

hvilke konsekvenser brudd kan få. (A11) 

 

e. Moderat sikkerhet – klart lavere enn betryggende sikkerhet, men skal øke 

de tiltenkte brukernes tillit til informasjonen i en grad som er klart høyere 

enn ubetydelig.  

 

 

f. Kommunen - kommunen/fylkeskommunen, kommunale foretak, 

interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er 

egne rettssubjekt.  
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g. Kommunedirektøren – i standarden benyttes kommunedirektøren som et 

uttrykk for den som har overordnet ansvar for styring og kontroll.  

 

 

 

Planlegging 
 

6. Revisor velger ut områder for kontroll basert på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. Revisor skal i sin planlegging identifisere områder i 

økonomiforvaltningen der det er størst behov for at bestemmelser og vedtak 

følges og en vurdering av hvilke konsekvenser brudd på bestemmelser og vedtak 

kan få. Det er kommunen som juridisk enhet slik den fremstår i samlet regnskap 

for kommunen som er vurderingsenheten.  (A7-A8, A10-A14 og A17) 

 

7. Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 

kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring.  

 

8. Det skal fastsettes og beskrives objektive kriterier for måling og evaluering. (A15) 

 

 

9. Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges frem for kontrollutvalget 

til orientering. Ved presentasjon av valgt(e) område(r) for etterlevelseskontroll må 

revisor være tydelig i beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal 

kontrolleres. (A16) 

 

 

 



10/20 Orientering fra revisor - 20/00025-1 Orientering fra revisor : Høringsutkast RSK 101 FEK

 

6 

 

 

Gjennomføring, innhenting av bevis 
 

 

10. Innhentede bevis skal være tilstrekkelig til å konkludere med moderat sikkerhet i 

forhold til kriterier fastsatt i planlegging. 

 

11. Handlinger for å fremskaffe moderat sikkerhet kan blant annet være forespørsler, 

inspeksjon av dokumenter og analytiske handlinger som hver for seg eller i 

kombinasjon kan brukes til å skaffe moderat sikkerhet. Hvorvidt det er innhentet 

tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for den praktiserende 

revisorens konklusjon, er gjenstand for profesjonelt skjønn. (A18) 

 

12. Før revisor avgir attestasjonsuttalelse skal det innhentes en skriftlig uttalelse fra 

kommunedirektøren. En skriftlig uttalelse benyttes blant annet for at revisor skal 

sikre seg om at all relevant informasjon er oppgitt. (vedlegg 2.) Dersom revisor 

ikke mottar slik uttalelse skal resultatet av kontrollhandlingene likevel formidles til 

kontrollutvalget innen fristen 30. juni, men skal da avgi en konklusjon om at 

revisor ikke kan uttale seg.   

 

13. Hvis kontrollhandlinger avdekker indikasjon på brudd på bestemmelser eller 

vedtak skal det om nødvendig foretas flere handlinger for å være i stand til å 

konkludere. (A19) 

 

Rapportering 
 

14. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget med kopi 

til kommunedirektøren om resultatet av kontrollen. (A20, A22 og eksempel i 

vedlegg 1) 
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15. Uttalelsen skal avgis med moderat sikkerhet. (A21 og A22, samt eksempel i 

vedlegg 1) 

 

16. Avvik som fører til en modifisert uttalelse, skal kommuniseres til kontrollutvalget 

med et nummerert brev. Hvis revisor forventer å avgi en modifisert uttalelse skal 

revisor kommunisere med kommunedirektøren om omstendighetene som har ført 

til den forventede modifikasjonen og modifikasjonens foreslåtte ordlyd. (A23) 

 

17. Revisor skal kommunisere til kommunedirektøren svakheter og feil av betydning 

som er avdekket i arbeidet, men som ikke kommer til uttrykk i uttalelsen.  

 

 

Dokumentasjon 
 

18. Revisor skal dokumentere arbeidet på en måte som i tilstrekkelig grad og på en 

hensiktsmessig måte dokumenterer risiko- og vesentlighetsvurderingen, 

kontrollhandlingene og grunnlaget for attestasjonsuttalelsen slik at en erfaren 

praktiserende revisor, som tidligere ikke har hatt tilknytning til oppdraget, forstår 

hvordan revisor er kommet frem til konklusjonen, og at dette er gjort i tråd med 

krav i denne standarden. Se ellers krav i ISAE 3000 pkt. 79-83.  (A24-25) 
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VEILEDNING OG UTFYLLENDE FORKLARINGER  

Innledning 
 

 

 

 

 

A1.  Formålet med forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven, er innenfor 

en begrenset ressursramme å forebygge svakheter og sikre at kommunen 

følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. Dette bygger 

opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksis. I 

lovforarbeidene er det forutsatt at det er kommunens valgte regnskapsrevisor 

som utfører forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9. Det er 

også utgangspunktet for forutsetningen om at relativt enkle kontrollhandlinger 

kan gi god merverdi for tiltenkte brukere. Målsettingen er å etablere enkle og 

jevnlige kontrollhandlinger som kan fange opp vesentlige svakheter i sentrale 

deler av økonomiforvaltningen.  Kontrollhandlingene kan blant annet foretas 

på områder hvor brudd har særlige økonomiske konsekvenser, eller i særlig 

grad svekker tilliten til økonomiforvaltningen. 

 

A2. Kommunedirektøren er ansvarlig for å ha rutiner og internkontroll som sikrer 

etterlevelse av lov, forskrift, reglement og vedtak innenfor 

økonomiforvaltningen. Revisors kontrollhandlinger er ikke en erstatning for 

kommunens internkontroll, men kan være et grunnlag for å forbedre 

internkontrollen.  

A3. Utgangspunktet for denne standarden er at oppdragsteamet og 

oppdragsansvarlig for den forenklede etterlevelseskontrollen er underlagt 

ISQC 1 eller andre profesjonelle krav, eller krav i lov eller forskrift, vedrørende 

revisjonsfirmaets ansvar for sitt kvalitetskontrollsystem som er minst like 

omfattende som ISQC 1.  

 

A4. Forenklet etterlevelseskontroll etter denne standarden erstatter ikke 

forvaltningsrevisjon etter RSK001.  
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A5.  Vilkårene for oppdraget om forenklet etterlevelseskontroll kan avtales samtidig 

som vilkårene for det ordinære revisjonsoppdraget.   

 

A 6  Formålet med oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er, basert på  

revisors erfaring med kontroller i økonomiforvaltningen, å styrke 

egenkontrollen i kommunen. Dette kommer til uttrykk både ved at deler av 

økonomiforvaltningen rutinemessig underlegges en forenklet kontroll, samt at 

kontrollutvalget mottar revisors risikovurdering som kan bidra til et bedre 

beslutningsgrunnlag for bestilling av andre undersøkelser. Hvis kommunen 

endres vesentlig, f.eks. ved kommunesammenslåing, kan det være grunn til å 

stille spørsmål når siste etterlevelseskontroll skal gjennomføres og rapporteres 

for kommuner som skal slås sammen, og når en skal starte opp med 

etterlevelseskontroll for den nye kommunen. Regnskapsrevisor bør gjøre 

denne vurderingen i dialog med kontrollutvalget.  

 

Når kommunen skifter revisor, bør overgangen av ansvaret for forenklet 

etterlevelseskontroll avtales. 

   

 

Definisjoner 
  

  

A7. Kommunelovens kapittel 14 og 15 gir en vid definisjon av økonomiforvaltning. 

Planlegging og gjennomføring av aktivitet i kommunen som sikrer inntekter, 

utgifter, forvaltning av likvider og innlån er sentrale elementer som 

etterlevelseskontrollen bør omfatte. I tillegg kan kommunens rapportering etter 

kommunelovens kapittel 14 og 15 være sentralt område. Forenklet 

etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av 

produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike 

vurderinger faller inn under forvaltningsrevisjon. 
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A8.  Områder for forenklet etterlevelseskontroll – som eksempler nevnes i 

forarbeidene finansforvaltningen, selvkostområdene, offentlige anskaffelser og 

offentlig støtte. Andre eksempler kan være beregning av driftstilskudd til 

private barnehager, andre tilskudd/ overføringer til private, konsesjonsvilkår, 

kontraktsoppfølging m.m. Listen er ikke uttømmende, og det vil være en 

konkret risiko- og vesentlighetsvurdering i den enkelte kommune som er 

avgjørende for hvilke områder som velges ut for kontroll.  

 

 

A9.  Kriterier må være objektive, slik at revisors subjektive oppfatning ikke kan 

være egnede kriterier. Objektive kriterier er klare krav i lover, forskrifter, 

kommunens egne reglementer, budsjetter og økonomiplan, enkeltvedtak med 

økonomisk virkning, og ikke uskrevne regler og normer. ISAE 3000 punkt A45-

A52 viser karakteristiske trekk ved egnede kriterier.  Punkt 63, A143-A145 gir 

en beskrivelse av gjeldende kriterier. Hvis man ikke finner objektive kriterier, 

kan man ikke utføre forenklet etterlevelseskontroll. Mangel på kriterier kan 

være et funn som må rapporteres til kontrollutvalget.    

 

 

A10.  I vurdering av vesentlighet av betydning for økonomiforvaltningen skal revisor 

ta hensyn til hvem som rammes av brudd på bestemmelser og vedtak innen 

økonomiforvaltningen. Hvis ressurssvake grupper rammes vil grensen for 

vesentlighet være lavere. Samtidig kan enkeltvis mindre brudd som gjelder 

mange kunne være vesentlig totalt sett. (5c)  

 

A11.  Områder med størst risiko for brudd på bestemmelser og vedtak er områder 

med mangelfulle rutiner, svakheter i arbeidsdeling, dårlig internkontroll, 

kompetanseutfordringer, områder med stort press og knapphet på ressurser til 

å ivareta økonomiforvaltningen. Hvis ledelsen også viser tilbøyelighet til 

manglende etterlevelse av bestemmelser og vedtak vil risikoen for manglende 

etterlevelse være stor.  
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Planlegging 
 

A12.  Revisor forventes å ha en bred tilnærming som i utgangspunktet dekker alle 

områdene innenfor økonomiforvaltningen, men deretter begrense områder ut 

fra en risiko- og vesentlighetsvurdering. Risiko- og vesentlighetsanalysen i 

forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon kan gi gode 

innspill til risikovurderingen som skal gjøres i forbindelse med beslutning om 

etterlevelseskontroll. Lovforarbeidene er tydelige på at det ligger begrenset 

ressursbruk bak denne uttalelsen om forenklet etterlevelseskontroll, og ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderingen velges ett, eller et fåtall områder for 

kontroll. Der det er flere områder med risiko av betydning kan revisor vurdere 

å rullere områder for kontroll for å dekke flere områder.  

 

 

A13.  Revisor vurderer risiko for brudd på bestemmelser og vedtak ut fra kjennskap 

til rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen, samt forespørsler til 

ledelsen. Informasjon fra kontrollutvalg og media kan også være nyttig som 

grunnlag for vurderingene.  

 

A14.   Områder der det nylig er gjennomført, eller planlagt forvaltningsrevisjon eller 

annen kontroll eller tilsyn, kan være mindre hensiktsmessig å kontrollere. Hvis 

et område utelates på grunn av slike forhold, kan det være hensiktsmessig å 

informere kontrollutvalget om begrunnelsen.   

 

A15. Beskrivelse av kriterier bør være så konkrete som mulig for at revisor med 

enkle kontrollhandlinger kan konkludere på om kommunen etterlever valgte 

kriterier.  

 

A16.  Det er revisor som beslutter hvilke områder som skal kontrolleres, og hvilke 

kontrollhandlinger som skal utføres. I revisors orientering til kontrollutvalget om 
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sin risiko- og vesentlighetsvurdering bør det fremkomme hvilke områder 

innenfor økonomiforvaltningen revisor har vurdert, hva som er valgt ut for 

kontrollhandlinger og hvorfor. 

 

   

 

Gjennomføring, innhenting av bevis 
 

A17 Lovforarbeidene forutsetter at kommunens valgte regnskapsrevisor skal kunne 

utføre kontrollen innenfor begrenset ressursbruk. Begrenset ressursbruk er 

synliggjort i lovteksten bl.a. ved «se etter», «i hovedsak» og «vesentlige 

brudd». Det er lagt opp til moderat sikkerhet i uttalelsen. Lovforarbeidenes 

forutsetning kan være en indikasjon på at revisor skal komme tilbake til 

kontrollutvalget dersom det viser seg å ligge mer enn begrenset ressursbruk i 

arbeidet frem mot en slik uttalelse.  

 

A18.  Som bevis kan brukes det revisor er kjent med fra kartlegging av rutiner og 

test av internkontroll gjennom regnskapsrevisjon, og resultat av 

forvaltningsrevisjoner. I tillegg kan det være hensiktsmessig med innhenting 

av bevis ved forespørsler og vurdering av svar i lys av kjente omstendigheter. 

Analyser på aggregerte data eller andre lite ressurskrevende kontroller kan 

være hensiktsmessige kontrollhandlinger. 

 

A19.  Forenklet etterlevelsekontroll skal gjennomføres med lite bruk av ressurser. 

Krav til bevis for å konkludere med moderat sikkerhet er av en slik art at en i 

konklusjonen uttaler at «er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss 

grunn til å tro at». Det vil ofte være hensiktsmessig å utføre arbeidet som 

danner grunnlaget for uttalelsen om etterlevelse på økonomiforvaltningen 

samtidig som revisor utfører arbeid knyttet til rutiner og internkontroll i 

regnskapsrevisjonen.  
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Rapportering 
 

A20.  Loven setter 30. juni som siste frist for å avgi uttalelsen. I mange tilfeller kan 

det være hensiktsmessig å avgi uttalelsen tidligere, og så raskt som mulig 

etter at arbeidet er utført.   

 

A21. Attestasjonsuttalelsen skal identifisere de gjeldende kriteriene som det 

underliggende saksforholdet er målt eller evaluert mot. Det kan også være 

relevant å opplyse om kilden for kriteriene, samt om avgrensninger i 

kontrollhandlingene. 

 

A22. Dersom revisor ikke kan konkludere uten kontrollhandlinger som går ut over 

det som kan forventes innenfor angitte kontrollhandlinger i denne standarden, 

må revisor reflektere dette i uttalelsen. Et alternativ kan være å avgi en 

uttalelse som angir usikkerhet om etterlevelse, og at kontrollutvalget videre 

vurderer å bestille en forvaltningsrevisjon på området.  

 

A23. Kommunikasjon om en forventet modifisert uttalelse til kommunedirektøren, 

omstendighetene som har ført til den forventede modifikasjonen og 

modifikasjonens foreslåtte ordlyd, kan ivaretas ved at kommunedirektøren 

mottar kopi av nummerert brev senest samtidig med uttalelsen.  

Dokumentasjon 
 

A24. Dokumentasjonen inneholder revisors vurderinger av alle vesentlige forhold 

som krever anvendelse av profesjonelt skjønn. 

 

A25. ISQC 1 (eller andre profesjonelle krav, eller krav i lov eller forskrift, som er 

minst like omfattende som ISQC 1) krever at revisjonsfirmaer etablerer 

retningslinjer og rutiner for fullførelse av sammenstilling av oppdragsarkiv i rett 

tid. En passende tidsfrist for å fullføre sammenstillingen av det endelige 

oppdragsarkivet er vanligvis ikke mer enn 60 dager etter datoen for 

attestasjonsuttalelsen.  
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1 VEDLEGG: EKSEMPEL PÅ UTTALELSE 
 

Til kontrollutvalget i 

ABC kommune 

 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen.  

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med ABC kommunes 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder: 

Kontroll av etterlevelse av reglene om anskaffelsesprotokoll i kommunens interne regelverk hvor vi 

kontrollerer om kommunen 

1. Har gjennomført minikonkurranse i tråd med xxx for anskaffelser under terskelverdi 

2. Har utarbeidet anskaffelsesprotokoll for slike anskaffelser i tråd med yyy 

 

Vi har kontrollert perioden fra dd.måned.åååå.  

Kriterier er hentet fra: 

Kommunens rutine av dd.mm.åååå, xxxxx 

 

 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 

økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 

uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, 

faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 
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I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) har [revisjonsselskapets navn] et 

tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse 

av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering.  

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt 

attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 101. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og 

gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil 

eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det 

området vi har foretatt forenklet etterlevelseskontroll. 

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 101, innebærer å 

utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 

skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 

ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

 

[Grunnlag for konklusjon med forbehold) 

Her beskrives grunnlaget for et eventuelt forbehold.] 

Konklusjon 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir 

oss grunn til å tro at ABC kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i de interne 

rutinene som gjelder for minikonkurranse og bruk av anskaffelsesprotokoll.  

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til 

kontrollutvalget i ABC kommunes informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. 
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(Sted og dato) 

(Revisors underskrift) 
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2 VEDLEGG: MAL UTTALELSE FRA LEDELSEN1 
 

Til 

(revisjonsselskapets navn) 

v/oppdragsansvarlig revisor 

xxx yyyy 

 

Uttalelse fra ledelsen vedrørende forenklet etterlevelseskontroll av (område som er 

kontrollert) i abc kommune.  

Ledelsens ansvar 

 

 Vi er kjent med, og har oppfylt vårt ansvar for å utforme og iverksette en 
hensiktsmessig intern kontroll for å sikre etterlevelse av lov, forskrift, egne 
reglementer og vedtak.  
 

 Vi bekrefter at vi har gitt revisor all informasjon som er relevant og vesentlig for 
forenklet etterlevelseskontroll av (området som er kontroller) og som vi er kjent 
med. 
 

 Vi kjenner ikke til at det er manglende etterlevelse av lov, forskrift, egne 
reglementer eller vedtak i kommunen.   

 
 

 

 

Sted og dato 

 

 

sign         sign 

kommunedirektøren       xxx xxxx  

   

                                                

1 Må tilpasses de faktiske forhold 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 11/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00024-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 

Vedlegg: 
Årsrapport Vestby KU 2019, Vestby KU Behandlede saker 2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Vestby kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. For å 
oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i 
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

HJEMMEL  
I henhold til lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 22-1 er det kommunestyret som har det øverste ansvaret for å 
kontrollere kommunens virksomhet. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan som skal føre løpende kontroll 
på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 23-1 første ledd.  

Det følger av kommuneloven § 23-5 nr.6 første punktum: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. 

VURDERING  
Kommunelovens bestemmelser om egenkontroll gir kommunestyret og 
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret. I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til 
kommunens årsregnskap og oversendelse av avsluttede 
forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en 
det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av 
året gjennom en egen årsrapport.  
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 Side 2 av 2 

Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme 
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret.  
 
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2019. 
 
Avslutning  
Forslag til årsrapport for 2019 legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes 
kommunestyret.  
 
 
Ås, 28.01.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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ÅRSRAPPORT 2019 

   

 1 

1. Innledning 
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 

nr.6 første punktum: 

 
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-5, som i hovedsak trådte i kraft etter 

kommunevalget 2019.   

 

For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 

utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 

oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   

 

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Det følger av koml. § 77 nr.1 første punktum: 

 
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

forvaltning på sine vegne. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er videre presisert i kommunelovens § 77 samt i Forskrift 

15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt 

forskriften). 

 

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-1 første ledd.  

 

3. Kontrollutvalget i Vestby 
Det følger av koml. § 77 nr.1 annet, tredje og fjerde punktum: 

 
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 

kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

 

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov men hvor minstekravet til utvalgets størrelse 

er fastsatt til 5 medlemmer. 

 

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets 

møter. 

 

3.1 Kontrollutvalgets sammensetning fram til kommunevalg høsten 2019 

Kontrollutvalget for perioden 2015-2019 ble valgt av Vestby kommunestyre høsten 2015. 
 

Kontrollutvalget har bestått av fem faste medlemmer og personlige/partivise 

varamedlemmer og har fram til kommunevalget i 2019 hatt følgende sammensetning: 
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Nr. Funksjon Navn  Parti Vara for Navn  Parti 

1. Leder Jeanette Hoel1 FrP Nr. 1 Magnus Hem FrP 

2. Nestleder Lars Johan Rustad1 KrF Nr. 2 Kristoffer Haakonsen KrF 

3. Medlem Jeton Morina H Nr. 3 Odd Einar Skaug-Vandraas H 

4. Medlem John Arne Kjenn SP Nr. 4 Inger Randem SP 

5. Medlem Ann Tremblay Vølstad V Nr. 5 Torbjørn Mehl SV 
1 Medlem av kommunestyret 

 

3.2. Kontrollutvalgets sammensetning fra 02.10.19 

Kontrollutvalg for valgperioden 2019-2023 ble valgt av Nesodden kommunestyre 07.10.19 i 

sak 78/19 Valg av kontrollutvalg 2019-2023. 

 

Nytt kontrollutvalg består av fem faste medlemmer og partivise/gruppevise 

varamedlemmer og har etter kommunevalget 2019 hatt følgende sammensetning: 
Nr. Funksjon Navn  Parti Vara for Nr. Navn  Parti 

1. Leder Marita Kristiansen1 MDG Nr. 1  Johan Ludvig Bratås SV 

        

2. Nestleder Yngve Haugstvedt H Nr. 2  Jeton Morina H 

        

3. Medlem Inger Heidi Francker Ap Nr. 3-5 1. Bjørn Tørmo AP 

4. Medlem John Arne Kjenn Sp  2. Inger Randem SP 

5. Medlem Lars Ivar Dahl Bygdl  3. Anne Karin Sørskår V 
1 Medlem av kommunestyret 

 

3.2 Møter 

Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 7 møter og behandlet 42 nummererte saker, hvorav 9 

saker er oversendt kommunestyret enten som egen sak eller som vedlegg til annen sak. 

 

Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter er offentlige 

og blir fortløpende publisert på FIKS sine nettsider.   
 

3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 

Lars Johan Rustad og John Arne Kjenn deltok på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 30.-31. 

januar 2019 på Gardermoen. 

 

John Arne Kjenn deltok på FKT Fagkonferanse og årsmøte 4.-5. juni 2019 i Kristiansand. 

 

John Arne Kjenn, Yngve Haugstvedt og Inger Heidi Francker deltok på kurs for opplæring 

av nye kontrollutvalg 21.november 2019 på Olavsgaard. 

 

4. Sekretariat 
Det følger av forskriften § 20: 

 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov. 

 



11/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019  - 20/00024-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2019  : Årsrapport Vestby KU 2019

ÅRSRAPPORT 2019 

   

 3 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 

vedtak blir iverksatt. 

 
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de 

som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. 

Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret 

eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 

 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal 

følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller 

avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 

 

Bestemmelsen i forskriften er videreført i ny kommunelov § 23-7, med et tillegg i siste ledd: 

 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra 

kontrollutvalget. 

 

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget blir ivaretatt av Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 for 

alle 7 kommunene i Follo. Ås kommune er vertskommune for FIKS. 

 

Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. 

Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS), Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud 

og omegn IS (KUBIS) og FIKS har gjennom 2019 arbeidet for en sammenslåing av de tre 

sekretariatene til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. Det er forventet at Viken 

kontrollutvalgssekretariat IKS vil være etablert i løpet av første halvår av 2020. 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 20.11.19 sak 31/19 Vestby kommune - valg av 

sekretariatsordning for kontrollutvalget. Kontrollutvalget innstilte på at Viken 

kontrollutvalgssekretariat IKS skal være sekretariat for kontrollutvalget så sant 

kommunestyret vedtar deltakelse i selskapet. Vestby kommunestyret fattet den 09.12.19 

vedtak om å tre inn som deltakere i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

Fram til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS er etablert, vil FIKS være sekretariat for 

Vestby kontrollutvalg.  

 

Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum har vært utvalgets sekretær i 2019.  

 

5. Revisjon 
Det følger av forskriften § 16: 
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Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, 

delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling 

fra kontrollutvalget. 

 

Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar 

kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 

 

 

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 24-1, med utfyllende bestemmelser i ny 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon vedrørende krav til revisor.  

 

Vestby kommunestyre vedtok 22.5.2017 i sak K-46/17 Valg av regnskapsrevisor 

(Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, fvl § 13.1) å velge Deloitte AS som Vestby 

kommunes regnskapsrevisor. 

 

Avtalen med Deloitte AS går ut på at de er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for 

Vestby kommune for perioden 15.6.2017 til 30.4.2019 med opsjon for oppdragsgiver 

(les: Vestby kommune) til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 

 
Kommunestyret behandlet i møte den 11.02.2019 sak 4/19 Forlengelse av avtale med 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, og besluttet å benytte seg av opsjonen til å fornye 

avtalen med Deoitte AS som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.04.2020, 

og fullføre revisjonen av regnskapsåret 2019. 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte den 04.12.2019 sak 36/19 Forlengelse av avtale med 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Kontrollutvalget ga innstilling om at kommunestyret 

skal benytte seg av 2.opsjon til å fornye avtalen med Deloitte AS som regnskapsrevisor med 

ett år, fra 1.5.2020 til og med 30.4.2020, og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2020. Saken 

vil bli behandlet i kommunestyret over nyttår. 

 

På bakgrunn av Vestby kommunestyrets vedtak om valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt, 

foretar kontrollutvalget en begrenset tilbudskonkurranse på forvaltningsrevisjon hvert år.   

 

Etter innstilling fra kontrollutvalget vedtok Vestby kommunestyre den 17.06.19 i sak 60/19 

Valg av forvaltningsrevisjon 2019 å utpeke BDO AS som revisor for 

forvaltningsrevisjonsprosjektene  
 Integrering av flyktninger   

 Store investeringsprosjekter.  

 

6. Budsjett for kontrollarbeidet 
Det følger av forskriften § 18: 
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Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om 

budsjett for revisjonen. 

 

 

Bestemmelsen er i det vesentlige videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. 
 

Kontrollutvalget behandlet 18.09.1 sak 25/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 

 

7. Utvalgets arbeid i 2019 
Nedenfor følger en kort orientering over de saker kontrollutvalget har behandlet i løpet av 

2018. 

 

7.1 Tilsyn med revisjonen 

Det følger av forskriften § 6: 

 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 

fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 

revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 

kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 

 

Bestemmelsen er videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 

 

Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt følgende dokument fra revisjonen: 
 

 Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen (rådmannens tilbakemelding) 

 Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2 (rådmannens tilbakemelding) 

 Son Havnekontor – Revisjonsrapport nr. 3 

 Revisjonsberetning 2018 for Vestby kommune 

 Revisjonsberetning 2018 for Vestby havn / Son havnekontor 

 Oppsummering årsoppgjørsrevisjon 2018 (Vestby kommune) 

 Årsoppgjør Son 2018 (revisjonsrapport nr.4) 

 Revisjonsplan 2019 

 Egenvurdering av uavhengighet 

 Oppsummering interimrevisjon 2019 

 

7.2 Tilsyn med forvaltningen 

Det følger av forskriften § 4: 
 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 

forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har 

en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt 

møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. 
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Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens 

folkevalgte organer. 

 

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-2 og ny forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon § 1. 

 
7.2.1 Regnskapssaker 

Det følger av forskriften § 7: 
 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om 

årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller 

fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende 

tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret/fylkestinget. 

 

 

Bestemmelsen er videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet ledd. 
 

Kontrollutvalget ga i møte 29.05.19 uttalelse til følgende regnskapssaker: 

 

 Vestby kommune - Årsregnskap 2018 
 Vestby havn – Årsregnskap 2018 

 

Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt Vestby kommunes tertialvise økonomirapporter 

til orientering.  

Kontrollutvalget har også fått seg forelagt 2.tertialrapport 2019 for Vestby havn til 

orientering.  

Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt Kontrollrapport 2018 vedrørende 

skatteoppkreveren for Vestby kommune til orientering. 

  
7.2.2 Forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 9: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 

 

 

Bestemmelsen er ikke videreført i verken ny kommunelov eller ny forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon. 
 

Kontrollutvalget har i 2019 behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 

 Integrering av flyktninger i Vestby kommune 

 Store investeringsprosjekt i Vestby kommune 

 



11/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019  - 20/00024-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2019  : Årsrapport Vestby KU 2019

ÅRSRAPPORT 2019 

   

 7 

Sakene er oversendt til kommunestyret, med innstilling om at rådmannen skal komme med 

oppfølging innen 6 måneder.  

 
7.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 12: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av 

rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller 

fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere 

saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte 

 

 

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 
 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak 19.03.18 i sak 9/18 Tema for forvaltningsrevisjon 

2018, ble det ikke bestilt nye forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2018, og det har ikke vært 

forvaltningsrevisjonsprosjekter til oppfølging i kontrollutvalget.  

 
7.2.4. Eierskaps-/selskapskontroll 

Det følger av forskriften § 13: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

interesser i selskaper m.m. 

 

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-2 første ledd bokstav d). 
 

Det ble ikke utført eierskapskontroll med Vestby kommune i 2019. 

 

Det følger av forskriften § 14: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som 

er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll). 

 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kap. 3 

 

 

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-4 første ledd. Begrepet 

selskapskontroll er ikke videreført. Systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse etc. i selskap anses nå som del av forvaltningsrevisjonen. 

 

Det ble ikke utført selskapskontroll i 2019. 
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Kontrollutvalget har i 2019 blitt orientert/varslet om møter i representantskap i 

interkommunale selskap (IKS) Vestby kommune er deltaker i.  

Kontrollutvalget har fått seg forelagt årsrapporter/årsmelding og årsregnskap for 2018 fra 

kommunalt heleide aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid 

som Vestby kommune eier eller er deltaker i.  

 
7.3 Tilsyn fra eksterne 

Det følger av koml. § 60e: 

 
Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn rettet mot kommunen eller 

fylkeskommunen. 

 

Alle tilsynsetater skal underrette fylkesmannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner 

med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende 

myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesmannen om koordinert tilsynsplan. 

 

Før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen vedtas, skal 

tilsynsetaten så langt det er mulig ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om sanksjonene og kommunens 

eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen. 

 

 

I ny kommunelov § 30-7 har Fylkesmannen fått en koordinerende rolle mellom statlig 

tilsynsvirksomhet og kommunenes egenkontroll knyttet til forvaltningsrevisjon. 

 

Kontrollutvalget har i 2019 ikke fått seg forelagt noen eksterne tilsynsrapporter.  

 

7.4 Andre kontrolloppgaver 

Det følger av forskriften § 6 første ledd: 
 

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige 

bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 

 

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-2 tredje ledd. 
 

Kontrollutvalget har i 2019 behandlet følgende saker: 

 
 Dialog med rådmann  

 Status byggesaksbehandling i Vestby kommune  

 Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymringsmelding - Manglende journalføring i plansak - 

Stjernåsen - Detaljreguleringsplan - Rådmannens tilbakemelding 

 

7. Oppsummering 
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig 
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tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget har også i 2019 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den 

kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. 

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte 

saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Vestby kommune. Skolering av 

utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover. 

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke avhengig av 

å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og 

anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir 

realisert. 
 

 

Vestby, 05.02.2020  

 

 

Marita Kristiansen/s./ Yngve Haugstvedt/s./ Inger Heidi Francker/s./ 

Leder Nestleder  

   

   

   

John Arne Kjenn/s./ Lars Ivar Dahl/s./  
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KONTROLLUTVALGET I 
VESTBY KOMMUNE 

BEHANDLEDE SAKER 2019 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

23.01.19    

 1/19 Status byggesaksbehandling i Vestby kommune A 

 2/19 Vestby kommune – nummerert brev nr. 2 fra revisjonen – 
Rådmannens tilbakemelding 

A 

 3/19 Oppsummering interimrevisjon 2018 A 

 4/19 Son havnekontor – Revisjonsrapport nr. 2 – Rådmannens 
tilbakemelding 

A 

 5/19 Son havnekontor – Revisjonsrapport nr. 3 A 

 6/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 – Ny behandling A 

 7/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 A 

 8/19 Referat og orienteringer A 

24.03.19    

 9/19 Forvaltningsrevisjon 2019 – Mål og problemstillinger A 

 10/19 Henvendelse til kontrollutvalget – Bekymringsmelding – 
Manglende journalføring plansak – Stjernåsen – 
Detaljreguleringsplan – Rådmannens tilbakemelding 

A 

 11/19 Høring – ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift A 

 12/19 Møteplan 2. halvår 2019 A 

 13/19 Referat og orienteringer A 

29.05.19    

 14/19 Dialog med rådmannen A 

 15/19 Vestby kommune – Årsmelding 2018 A 

 16/19 Vestby kommune – Årsregnskap 2018 A 

 17/19 Oppsummering revisjon 2018 A 

 18/19 Son havnekontor – Årsregnskap 2018 A 

 19/19 Son havnekontor – Oppsummering revisjon 2018 A 

 20/19 Referat og orienteringer A 

 21/19 Vestby kommune – Valg av forvaltningsrevisor 2019 – 
Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23, tredje ledd. 

A 

18.09.19    

 22/19 Revisjonsplan 2019 A 

 23/19 Forvaltningsrevisjon Integrering av flyktninger – Prosjektplan A 

 24/19 Forvaltningsrevisjon Store investeringsprosjekter – 
Prosjektplan 

A 

 25/19 Kontroll og revisjon – Budsjett 2020 A 

 26/19 Referat og orienteringer A 

31.10.19    

 27/19 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer A 

 28/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver A 

 29/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter A 

 30/19 Referater og orienteringer A 

20.11.19    

 31/19 Vestby kommune – Valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalget 

A 

04.12.19    

 32/19 Godkjenning av protokoll fra møte 20.november 2019 A 
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 33/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Integrering av flyktninger i  
Vestby kommune 

B 

 34/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Store investeringsprosjekter i  
Vestby kommune 

B 

 35/19 Oppsummering Interimsrevisjon 2019 A 

 36/19 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor 

B 

 37/19 Kontrollutvalgets planarbeid U 

 38/19 Plan for forvaltningsrevisjon – Bestilling U 

 39/19 Plan for eierskapskontroll - Bestilling U 

 40/19 Møteplan 1.halvår 2020 A 

 41/19 Kurs og konferanser 2020 B 

 42/19 Referat og orienteringer A 
 
 
Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken utgår 
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KONTROLLUTVALGET I VESTBY 

PS 12/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00015-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Vestby kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Brosjyre om tilsynskalenderen, Aktivitetsplan Vestby KU pr 15012020 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 02/20 Brosjyre om tilsynskalenderen (vedlagt) 
OS 03/20 Aktivitetsplan pr 15.01.2020 (vedlagt) 

Ås, 28.01.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Tilsynskalender
https://tilsynskalender.fylkesmannen.no
for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar
med kommunane og fylkeskommunane
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Samordning av tilsyn skal bidra til at
• den samla tilsynsbelastninga for den enkelte kommune og fylkeskommune er realistisk og kjent
• statlege tilsynsmyndigheiter skal kjenne til og ta hensyn til kvarandre sine tilsyn 
• ein utnyttar synergiar mellom den kommunale eigenkontrollen og statlege tilsyn.  

(Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020.) 
• ein lærer av kvarandre 

Tilsynskalenderen
Kalenderen er eit verktøy som skal legge til rette for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar 
med kommunane og fylkeskommunane. Kalenderen er utvikla på oppdrag frå Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

§ 30-6. Samordning av statlige tilsynsmyndigheter

«Fylkesmannen samordner planlagte statlige 
tilsynsaktiviteter overfor kommunen og 
fylkeskommunen og vurderer det samlete omfanget 
av statlig tilsyn med den enkelte kommunen eller 
fylkeskommunen.

Alle statlige tilsynsmyndigheter skal underrette 
Fylkesmannen om planer for tilsyn og om varsel 
om pålegg om retting eller andre reaksjoner som 
har vesentlige virkninger for kommunen eller 
fylkeskommunen. Fylkesmannen kan fastsette frister 
for når underretning om tilsynsplaner skal være sendt 
Fylkesmannen. Tilsynsmyndigheter som er utpekt som 
koordinerende myndighet for tilsyn, skal underrette 
Fylkesmannen om koordinerte tilsynsplaner.

Fylkesmannen skal formidle til andre 
tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i 
enkeltkommuner og i fylkeskommunen.»

§ 30-7. Samordning mellom statlig 
tilsynsvirksomhet og kommuner eller 
fylkeskommuner
«Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og 
fylkeskommunene prioritering og gjennomføring av 
planlagte tilsyn.

Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, 
prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn til det 
samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen 
eller fylkeskommunen og til relevante forvaltnings-
revisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å 
utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen 
eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll 
med det samme temaet.

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre 
reaksjoner med vesentlige virkninger for kommunen 
eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha 
dialog med kommunen eller fylkeskommunen om 
slike pålegg eller reaksjoner og om kommunens 
eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller 
fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.»

• Kommunane
• Fylkeskommunane
• Fylkesmennene 
• Arbeidstilsynet  
• Arkivverket 

• Datatilsynet
• Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)   

• Kartverket   

• Kystverket   
• Mattilsynet   
• Kontrollutvalssekretariata

Ny kommunelov 
§§ 30-6 og 30-7 i gjeldande kommunelov, har reglar om samordning av statlege tilsyn som er retta 
mot kommunane og fylkeskommunane.

Brukarar av tilsynskalenderen
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Tilsynskalenderen
• kommunen og fylkeskommunen får ei 

samla oversikt over planlagde statlege 
tilsynsaktivitetar og forvaltningsrevisjonar.  

• fylkesmannen kan fastsette fristar for når 
tilsynsplanar skal være sendt fylkesmannen 

• gjer det mogleg for statlege tilsynsetatar og 
kommunane og fylkeskommunane å ha dialog  
i planlegginga omkring aktuelle tilsynsdatoar  

• kommunane og fylkeskommunane får høve 
til å drøfte prioriteringar og gjennomføring av 
planlagde tilsyn med Fylkesmannen 

• er brukarvennleg og har lav brukarterskel 

• rapportar frå statlege tilsyn blir lasta opp 

• kontrollutvalssekretariata får høve til å laste 
opp sine forvaltningsrevisjonsrapportar.

Roller og pålogging i tilsynskalenderen
For å få tilgang til kalenderen må du søke om 
ei rolle:
1. Kommune
2. Fylkeskommune
3. Statleg tilsynsetat
4. Fylkesmannen
5. Kontrollutvalssekretariat

Tilsette hos fylkesmannen loggar seg på 
kalenderen med sitt brukarnamn og passord.  
Tilsette i kommunane og fylkeskommunane, 
andre statlege tilsyn og kontrollutvalssekretariata 
loggar på gjennom ID-porten. Rolla gir tilgang til 
planleggingsmodus i kalenderen.

Tilsynskalenderen - visning på nett
Alle ferdig planlagde tilsyn vises til ei kvar tid i 
tilsynskalenderen, og er tilgjengeleg for publikum. 

Rolle Forklaring

Kommune
Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for  
samordna statlege tilsyn.  Fylkesmannen godkjenner rolla. 

Fylkeskommune
Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for  
samordna statlege tilsyn. Fylkesmannen godkjenner rolla. 

Statleg tilsynsetat

Statlege tilsynsetatar og avdelingar hos fylkesmannen som fører 
tilsyn med kommunane og fylkeskommunen.  Statlege tilsynsetatar 
får tilgang til å registrere tilsyn i kalenderen. Tilgang til statlege 
tilsynsetatar vert godkjent av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Tilsette hos fylkesmennene vert godkjend av samordnar for tilsyn i 
sitt embete. 

Fylkesmannen (samordnar)
Dette er samordnarrolla hos fylkesmannen. 
Denne rolla bør bestemte personar i fylkesmannsembeta ha.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal godkjenner rolla for alle embeta.

Kontrollutvalgs- 
sekretariat

Ansvarleg for å legge inn planar og forvaltningsrapportar.
Fylkesmannen godkjenner rolla. 1 

For alle roller
Når du loggar inn med rolla di, vil du finne forklaring til dei ulike felta  
som hjelpetekstar. 

1 Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020 

Forklaring av dei ulike rollene
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BRUKARSTØTTE
Kontaktinfo til brukarstøtte finn du her: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no

Grafisk produksjon: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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KONTROLLUTVALGET I  
VESTBY KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 15.01.2020 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 
fortløpende. Deloitte står for regnskapsrevisjonen. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.   
Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: KU: Kontrollutvalget, KST: Kommunestyret 
 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 Januar  FIKS KU 23.1.19 KST 18.3.19 

2. Aktivitetsplan   FIKS Rullerende og ajourføres etter hvert møte  
3. Utvalgets strategiplan Januar FIKS Gjennomgang våren 2020  
4. Budsjett for kontrollarbeidet     
 Kontroll og revisjon – Budsjett 2020  FIKS KU 18.9.19 KST 9.12.19 

5. Møteplan      
 (Møtene starter kl. 18:00, varighet ca. 2 timer) 

 
 FIKS Møteplan 1.halvår 2020: 

15.1 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 
5.2 – Møterom v/Fellestjenesten, Vestby rådhus 
1.4 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 
27.5 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 
17.6 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 

  
Gjennomført  

6. Kurs og konferanser     
 NKRF KU konferansen 2020, 29.-30.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 
Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 
Inger Heidi Francker (vara: Bjørn Tørmo) 
John Arne Kjenn 

 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2020, 3.-4.juni 
Quality Airport Hotel, Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 
 

 

7. Kommunens årsregnskap     
 Kommunens årsregnskap for 2018   15.2 Rådmann KU 29.5.19 KST 17.6.19 
 Kommunens årsberetning for 2018  31.3 Rådmann KU 29.5.19 KST 17.6.19 
 Revisjonsberetning 2018 15.4. Deloitte KU 29.5.19 KST 17.6.19 
 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018  FIKS KU 29.5.19 KST 17.6.19 

8. Vestby Havn årsregnskap     
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Vestby havn årsregnskap for 2018 15.2 Kommunen KU 29.5.19 KST 17.6.19 
 Vestby havn årsberetning 2018 31.3 Kommunen KU 29.5.19 KST 17.6.19 
 Revisjonsberetning 2018 15.4. Deloitte KU 29.5.19 KST 17.6.19 
 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018  FIKS KU 29.5.19 KST 17.6.19 

9. Tertialrapporter:     
 1. Tertialrapport (jan-april 2019) - orienteringssak Juni  Rådmann KU 18.9.19 KST 17.6.19 
 2. Tertialrapport (mai-aug 2019) - orienteringssak Oktober Rådmann KU 4.12.19  

10. Rapporter fra revisjonen:     
 Revisjonsplan 2019  Deloitte KU 18.9.19  

 Oppsummering interimsrevisjon 2019  
(perioden 1.5 – 31.10) 

November Deloitte KU 4.12.19  

 Oppsummering årsoppgjørsrevisjon 2019 
(perioden 1.5.19 – 30.4.20) 

Mai  Deloitte   

11. Plan for forvaltningsrevisjon     
 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  FIKS KU 15.1.2020 – Bestilling  

12. Forvaltningsrevisjon 2017      
 Samhandlingsreformen 22.11.17 Deloitte KU 6.12.17 – FR-rapport KST 12.2.18 
 Søndre Follo Renseanlegg IKS 22.11.17 Deloitte KU 14.3.18 – FR rapport KST 23.4.18 

13. Forvaltningsrevisjon 2018     
 Follo landbrukskontor  FDR KU 12.12.18 – FR rapport KST 11.2.19 

14. Forvaltningsrevisjon 2019    KST 18.3.19 
 Integrering av flyktninger  FIKS KU 4.12.19 – FR rapport  
 Store investeringsprosjekter  FIKS KU 4.12.19 – FR rapport  

15. Oppfølging av tidligere FR-rapporter:  Rådmann   
 Rådmannens internkontroll, ny frist: 1.3.16 Rådmann KU 4.5.16 

KU 1.11.17 
KST 23.5.16 
KST 15.12.17 

 Hjemmetjenesten  2.8.15 Rådmann KU 11.11.15 KST 7.12.15 
 PPT-tjenesten 8.11.16 Rådmann KU 14.12.16 KST 13.2.17 
 Kommunens beredskapsarbeid 8.2.17 Rådmann KU 10.5.17  KST 26.6.17 
 Demensomsorgen (2016)  Rådmann  KST 13.2.17 
 Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker (2016)  Rådmann  KST 13.2.17 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Sammenstilling av gjennomførte FR-prosjekt 2011-2015 5.9.18 
 

FIKS 
 

KU 12.12.18 KST 11.2.19 

 Samhandlingsreformen (2017)  Rådmann KU 12.12.18 KST 11.2.19 
16. Plan for eierskapskontroll     

 Plan for eierskapskontroll 2020-2024  FIKS KU 15.1.2020 – Bestilling  
17. Varsel om generalforsamling/repr. skap     

 Selskapenes årsrapporter samles og legges fram for utvalget 
en gang per år.  

 FIKS KU 14.3.18 (orienteringssak) 
KU 26.9.18 (orienteringssak) 
KU 24.4.19 (orienteringssak) 
KU 18.9.19 (orienteringssak) 

 

18. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     
 (RR): Deloitte AS: 15.6.2017 – 30.4.2019  FIKS KU 10.5.17 KST 22.5.17 
 1.opsjon 1.5.2019 – 30.4.2020  FIKS KU 12.12.18 KST 11.2.19 
 2.opsjon 1.5.2020 – 30.4.2021 Høst 19 FIKS KU 4.12.19  
 (FR): Valg av forvaltningsrevisor 2019  FIKS KU 29.5.19 (innstilling) KST 17.6.19 
 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget  KU KU 20.11.19 (innstilling) KST 9.12.19 
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